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5.1.1 Učební osnovy povinného předmětu český jazyk a literatura 
 
 

1. Název předmětu, jeho zkratka a základní popis 
 
Český jazyk a literatura (CJL) Vyučovací předmět Český jazyk a literatura vychází ze vzdělávacího 
oboru CJL v RVP, patří do vzdělávací oblasti RVP Jazyk a jazyková komunikace a z průřezových 
témat se dotýká zvláště Mediální výchovy. 
 
 
 
2. Charakteristika předmětu 
 
CJL zaujímá stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Dobrá úroveň jazykové kultury 
patří k podstatným znakům absolventa. Jazykové vzdělávání vybavuje žáka takovými znalostmi a 
dovednostmi, které mu umožňují správně vnímat různá jazyková sdělení, rozumět jim, vhodně se 
vyjadřovat a účinně se uplatňovat i prosazovat. 
Předmět CJL žáka vede k aktivní znalosti mateřského jazyka v mluvené i psané podobě včetně 
historických a kulturních souvislostí, která mu pomáhá také poznat a pochopit společensko-kulturní 
vývoj a společenskou situaci. 
Předmět CJL má komplexní charakter, v průběhu výuky se v něm však prolínají tři složky: 
• jazyková výchova (JV, žák si osvojuje spisovný jazyk, nabývá přesného a logického myšlení), 
• komunikační a slohová výchova (KASV, žák se učí chápat a analyzovat jazykové sdělení, číst 

s porozuměním, kultivovaně se projevovat, posuzovat a tvořit text po obsahové i formální stránce), 
• literární výchova (LV, žák poznává prostřednictvím četby základní literární druhy, učí se 

postihovat záměr autora, formulovat vlastní názory, myšlenky a postoje související s literárním 
hrdinou, dílem a jeho uměleckou stránkou, rozpoznávat realitu a literární fikci). 

K dobrovolným aktivitám předmětu patří návštěvy knihoven, divadelních představení, památek a jiné 
kulturní akce. 
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3. Klíčové kompetence v CJL 
 
3.1 Kompetence k učení – žák chce a umí se učit (po celý život),  
v CJL je proto veden 
• k hledání a kritickému třídění informací v procesu učení (umí samostatně pracovat s učebnicí a 

příručkami) a samostatnému poznávání, porovnávání výsledků a jejich uvádění do souvislostí; 
• k dovednosti hledat odpovídající způsob učení, rozhodnout se učit se a efektivně si zorganizovat 

práci (akceptuje rozmanité metody práce ve výuce i v domácí přípravě, pracuje sám i ve skupině); 
• k používání termínů, znaků, symbolů a schémat (zná a umí je používat); 
• k poznání smyslu a cíle učení (je schopen kriticky zhodnotit vlastní výsledky, hledat a 

pojmenovávat vlastní překážky v učení, stanovovat cesty k jejich odstraňování a pracovat na 
něm). 

 
3.2 Kompetence k řešení problémů – žák chápe problémy jako přirozenou součást našeho 
světa a snaží se je řešit (chápe je i jako příležitost),  
v CJL je proto veden 
• ke vnímání různých situací, jejich analýze a nastínění způsobu řešení; 
• k vyhledávání informací vhodných k řešení problémů, k opětovnému a vytrvalému hledání řešení, 

jejich ověřování a analogické aplikaci; 
• k samostatnému kritickému myšlení při řešení problémů, uvážlivým rozhodnutím, jejich obhajobě 

a hodnocení; 
• k nesení odpovědnosti za své jednání a rozhodování. 
 
3.3 Kompetence komunikativní – žák chce a umí se vyjádřit (ústně, písemně, prostřednictvím 
různých technologií či jazyků) i reagovat na vyjádření druhých,  
v CJL je proto veden 
• ke schopnosti naslouchat druhým lidem, pochopit jejich řeč, gesta, mimiku a vhodně reagovat; 
• k dovednosti vnímat umělecký i neumělecký text či jiný záznam, pochopit jej a vhodně reagovat; 
• k dovednosti výstižně formulovat, logicky vysvětlit a kultivovaně obhájit své myšlenky či názory 

slovem i písmem; 
• k dovednosti v praxi využívat média a informační a komunikační technologie; 
• k tomu, aby pomocí výše uvedených schopností a dovedností vytvářel pěkné mezilidské vztahy. 
 
3.4 Kompetence sociální a personální – žák chce a umí spolupracovat s druhými (i se sebou),  
v CJL je proto veden  
• k sebereflexi, k uvědomění si vlastních schopností a mezí a k rozvoji vlastní osobnosti; 
• k získávání zdravé sebedůvěry, k seberegulaci a sebeúctě; 
• k uvědomění si schopností a mezí druhého člověka a k vytváření pěkných mezilidských vztahů; 
• k respektování různých názorů, hledisek a způsobů řešení (pravidel týmové práce); 
• k objevení smyslu společenství a jeho zákonitostí a k ochotě je respektovat; 
• k vědomému zapojení se do společenství (skupiny); 
• k objektivnímu posouzení příčin a důsledků svého jednání ve vztahu ke společenství. 
 
3.5 Kompetence občanské – žák chápe cenu a smysl dobrých zákonů, pravidel a tradic a 
dokáže je ctít,  
v CJL je proto veden 
• k respektování přesvědčení druhých lidí (na základě dobového či literárního kontextu i aktuálně); 
• k přijetí základních společenských a etických norem, úctě k zákonům, jimiž se má řídit, a znalosti 

vlastních práv; 
• k zodpovědnému chování a rozhodování v krizových situacích; 
• k ochraně tradice, kulturního a historického dědictví a k zdravému vztahu k přírodě a svému 

životnímu prostředí. 
 
3.6 Kompetence pracovní – žák je šikovný a dokáže se uplatnit (řídí sám sebe, případně i 
druhé),  
v CJL je proto veden 
• k osvojení si základních pracovních dovedností a návyků; 
• k vnímání a plnění pracovních povinností a závazků; 
• ke schopnosti adaptovat se na nové pracovní podmínky; 
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• ke schopnosti pracovat kvalitně, efektivně, hospodárně a s ohledem na zdraví a prostředí, ke 
schopnosti vidět rizika a přemýšlet o jejich kompenzaci; 

• ke schopnosti hledat své profesní zaměření a pracovat na něm, osvojovat si poznatky a 
dovednosti napomáhající orientaci v tomto světě. 

 
3.7 Kompetence existenciální – žák (nejen v případě krize) dokáže (opakovaně) hledat a 
obhajovat smysl své činnosti a existence,  
v CJL je proto veden 
• ke schopnosti vnímat úměrně svému věku existenciální rozměr v životě literárních postav, v 

autorském, historickém a uměleckém kontextu, potažmo ve vlastním životě; 
• ke schopnosti a dovednosti hledat smysl a směr vlastní práce i bytí, i ve vztahu ke společenství; 
• k možnosti vnímat své okolí jako dar, umět se radovat z jeho krásy, s úctou se o ně starat a 

pracovat na jeho zlepšování.  
 
 
3.8 Kompetence akademické – žák disponuje určitým okruhem znalostí a je si vědom 
souvislostí, které snad představují z hlediska okamžitého praktického využití určitý luxus, ale 
zájem o ně je zdůvodněn kulturně, historicky, duchovně apod.,  
v CJL je proto veden 
• k tomu, aby si vážil vzdělání a schopnosti je mravně využít; 
• k tomu, aby si vážil zkušeností a schopnosti je obrátit v moudrost. 
 
 
 
4. Výchovné a vzdělávací strategie CJL 
 
Specifické činnosti ve vyučování jsou voleny podle charakteru probíraného tématu a výchovně 
vzdělávacích cílů, jichž je třeba dosáhnout. Jednotlivé skupiny klíčových kompetencí jsou obecně 
rozvíjeny tímto způsobem: 
 
 způsob, jakým jsou kompetence rozvíjeny 
kompetence k učení Učitel vede žáky k práci s učebnicí a příručkami (vyhledávání 

vyložené látky, hledání informací souvisejících se zadanou definicí 
či termínem aj.), k práci s obsahem, rejstříkem, slovníčkem cizích 
slov atd., rejstříkem autorů, poznámkami pod čarou, úkoly za 
textem či výkladem, klíčem k úlohám, k orientaci v členění textu do 
kapitol a podkapitol aj., ke schopnosti hledat téma v různých 
zdrojích, informace srovnávat, třídit atd. 
Uplatňuje rozmanité metody práce ve výuce (individuální i ve 
skupině), vede studenta k domácí přípravě. 
 
Žák vybírá a využívá pro efektivní učení vhodné způsoby, metody a 
strategie, plánuje, organizuje a řídí vlastní učení, projevuje ochotu 
věnovat se dalšímu studiu a celoživotnímu učení. 
Žák vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, 
propojení a systematizace je efektivně využívá v procesu učení, 
tvůrčích činnostech a praktickém životě. 
Žák operuje s obecně užívanými termíny, znaky a symboly, uvádí 
věci do souvislostí, propojuje do širších celků poznatky z různých 
vzdělávacích oblastí a na základě toho si vytváří komplexnější 
pohled na matematické, přírodní, společenské a kulturní jevy. 
Poznává smysl a cíl učení, má pozitivní vztah k učení, posoudí 
vlastní pokrok a určí překážky či problémy bránící učení, naplánuje 
si, jakým způsobem by mohl své učení zdokonalit, kriticky zhodnotí 
výsledky svého učení a diskutuje o nich. 

kompetence k řešení 
problémů 

Učitel vede žáky k vnímání různých situací v literárním díle či 
autenticky v pracovní skupině, k navrhování různých řešení těchto 
situací, k zkoumání a srovnávání těchto řešení, k zvažování 
motivace jednání postav a možných následků. 
 
Žák vnímá nejrůznější problémové situace ve škole i mimo ni, 
rozpozná a pochopí problém, přemýšlí o nesrovnalostech a jejich 
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příčinách, promyslí a naplánuje způsob řešení problémů a využívá 
k tomu vlastního úsudku a zkušeností. 
Žák kriticky myslí, činí uvážlivá rozhodnutí, je schopen je obhájit, 
uvědomuje si zodpovědnost za svá rozhodnutí a výsledky svých 
činů. 

kompetence komunikativní Učitel vede žáky k naslouchání druhým a tvorbě samostatných 
projevů (ústních i písemných) a jejich srozumitelné a poutavé 
prezentaci, k diskusi nad nimi, stejně jako k diskusi nad 
rozebíranými ukázkami uměleckých děl, příp. nad komentáři k nim. 
 
Žák formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, 
vyjadřuje se výstižně, souvisle a kultivovaně v písemném i ústním 
projevu. 
Žák naslouchá promluvám druhých lidí, porozumí jim, vhodně na ně 
reaguje, účinně se zapojuje do diskuse, obhajuje svůj názor a 
vhodně argumentuje. 
Žák rozumí různým typům textů a záznamů, obrazových materiálů, 
běžně užívaných gest, zvuků a jiných informačních a 
komunikačních prostředků, přemýšlí o nich, reaguje na ně a tvořivě 
je využívá ke svému rozvoji a k aktivnímu zapojení do 
společenského dění. 
Žák využívá získané komunikační dovednosti k vytváření vztahů 
potřebných k plnohodnotnému soužití a kvalitní spolupráci 
s ostatními lidmi. 

kompetence sociální  
a personální 

Učitel navozuje situace, které vedou k poznávání práce v týmu a 
společenských pravidel, jedinečnosti každého, potřeby vzájemné 
pomoci a vzájemného ocenění; 
rozvíjí žákovu schopnost analyzovat role ve skupině v ukázkách 
z umělecké tvorby. 
 
Žák účinně spolupracuje ve skupině, podílí se společně s pedagogy 
na vytváření pravidel práce v týmu, na základě poznání nebo přijetí 
nové role v pracovní činnosti pozitivně ovlivňuje kvalitu společné 
práce. 
Žák se podílí na utváření příjemné atmosféry v týmu, na základě 
ohleduplnosti a úcty při jednání s druhými lidmi přispívá 
k upevňování dobrých mezilidských vztahů, v případě potřeby 
poskytne pomoc nebo o ni požádá. 
Žák přispívá k diskusi v malé skupině i k debatě celé třídy, chápe 
potřebu efektivně spolupracovat s druhými při řešení daného úkolu, 
oceňuje zkušenosti druhých lidí, respektuje různá hlediska a čerpá 
poučení z toho, co si druzí lidé myslí, říkají a dělají. 
Žák si vytváří pozitivní představu o sobě samém, která podporuje 
jeho sebedůvěru a samostatný rozvoj; ovládá a řídí svoje jednání a 
chování tak, aby dosáhl pocitu sebeuspokojení a sebeúcty. 

kompetence občanské Učitel využívá aktuálních situací a problémů, aby probouzel v 
žácích citlivost pro etické jednání, občanskou odpovědnost a 
znalost kořenů evropské kultury. 
 
Žák respektuje přesvědčení druhých lidí, váží si jejich vnitřních 
hodnot, je schopen vcítit se do situací ostatních lidí, odmítá útlak a 
hrubé zacházení, uvědomuje si povinnost postavit se proti 
fyzickému a psychickému násilí. 
Žák se rozhoduje zodpovědně podle dané situace, poskytne dle 
svých možností účinnou pomoc a chová se zodpovědně v krizových 
situacích i v situacích ohrožujících život a zdraví člověka. 
Žák respektuje, chrání a ocení naše tradice a kulturní i historické 
dědictví, projevuje pozitivní postoj k uměleckým dílům, smysl pro 
kulturu a tvořivost, aktivně se zapojuje do kulturního dění.  

kompetence pracovní Učitel pomáhá žákovi objevit jeho nadání a ukazuje podle možností 
další studijní obory či zaměření a různé způsoby uplatnění. 
 



5.1 Český jazyk a literatura 

  

Žák používá bezpečně a účinně materiály a vybavení, dodržuje 
vymezená pravidla, plní povinnosti a závazky, adaptuje se na 
změněné pracovní podmínky. 
 

kompetence existenciální Učitel v aktuálních situacích a uměleckých dílech existenciální 
otázky nezastírá ani nedramatizuje, ale ukazuje je jako součást 
lidské přirozenosti. 

kompetence akademické Učitel vede žáky k předvídavosti, směřování do budoucnosti, 
hledání perspektivy a k práci s dlouhodobými a krátkodobými cíli. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Forma výuky 
 
ročník I II III IV 
hodin týdně / z toho půlených 5/1 4/1 4/1 3/1 
 
ročník V VI VII Vlll 
hodin týdně / z toho půlených 4/2 4/2 4/2 4/1 
 
organizace výuky Na nižším gymnáziu se klade důraz na zdokonalení se v písemném projevu, 

zvláště v nižších třídách, a zvládnutí gramatiky, potřebné k sestavování 
vlastních textů, 
doporučuje se rozdělení: 
v primě jazyková výchova 3 (z toho1 půlená), komunikační a slohová 
výchova 1, literatura 1; 
v sekundě a tercii jazyková výchova 2 (z toho1 půlená), komunikační a 
slohová výchova 1, literatura 1; 
v kvartě jazyková výchova + komunikační a slohová výchova 1 (výuka 
probíhá v blocích), literatura 2 (z toho1 půlená); 
na vyšším gymnáziu se zdůrazňuje práce s textem a četbou, schopnost 
interpretace a zařazení díla do kontextu dobového, uměleckého i 
autorského, důstojná prezentace, 
doporučuje se rozdělení: 
v kvintě literatura 2 (z toho1 půlená), jazyková výchova 1, komunikační a 
slohová výchova 1 půlená; 
v sextě literatura 2 (z toho1 půlená), jazyková výchova 1, komunikační a 
slohová výchova 1 půlená; 
v septimě literatura 2 (z toho1 půlená), jazyková výchova 1, komunikační a 
slohová výchova 1 půlená; 
v oktávě literatura 2 (z toho1 půlená), jazyková výchova + komunikační a 
slohová výchova 1 (výuka probíhá v blocích), opakování a příprava 
k maturitě 1. 

 
organizační formy 
práce 

Vyučovací hodina; soutěže; exkurze; projekty; besedy, návštěvy divadelních 
aj. představení atd. 

 
místo realizace Učebna; divadla, muzea, knihovny a jiné instituce, umělecky zajímavé části 

města. 
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6. Průřezová témata 
 
6.1 Osobnostní a sociální výchova – „rozumím sám sobě a umím toho využít k prospěchu 
svému i druhých“ 

Tematické okruhy integrované v CJL jsou: 
• rozvoj schopností poznávání; 
• seberegulace a sebeorganizace, organizační dovednosti a efektivní řešení problémů; 
• psychohygiena; 
• kreativita;  
• mezilidské vztahy; 
• komunikace; 
• spolupráce a soutěživost; 
• hodnoty, postoje, praktická etika; 
• sociální komunikace. 
 
6.3/2 Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech – „jsem Čech a zároveň 
Evropan a znám přínos i rizika globalizace“ 

Tematické okruhy integrované v CJL jsou 
• jsme Evropané, žijeme v Evropě; 
• globalizační a rozvojové procesy; 
• humanitární pomoc a mezinárodní rozvojová spolupráce. 
 
6.4/3 Multikulturní výchova – „mnohost kultur je prostředek vzájemného obohacení a rasová, 
náboženská atd. intolerance je s demokracií neslučitelná“ 
Tematické okruhy integrované v CJL jsou 
• multikulturalita; 
• vztah k multilingvní situaci a ke spolupráci mezi lidmi z různého kulturního prostředí. 
 
6.6/5 Mediální výchova – „neutopím se v oceánu informací, protože je umím vyhledávat, 
hodnotit, používat, vytvářet i odmítat“ 

Tematické okruhy integrované v CJL jsou 
• kritické čtení a vnímání mediálních sdělení,  
• interpretace vztahu mediálních sdělení a reality; 
• stavba mediálních sdělení; 
• vnímání autora mediálních sdělení; 
• fungování a vliv médií ve společnosti, média a mediální produkce; 
• mediální produkty a jejich významy 
• uživatelé 
• účinky mediální produkce a vliv médií; 
• role médií v moderních dějinách. 
 
7. Učivo, výstupy, mezipředmětové vazby (MV) – podle složek CJL 
 
• jazyková výchova (JV), 
• komunikační a slohová výchova (KASV), 
• literární výchova / literatura (LV / L). 
 

7.1  I. ročník 
 
I. ročník – téma: Opakování 
 
Výstupy Učivo MV 
 žák ovládá pravopis -bě, -pě, -vě, -mě, s/z, zdvojených 

hlásek, psaní souhláskových skupin na švu slova 
 i/y v kořeni i koncovkách českých slov  

 opakování znalostí ze 
ZŠ 

 upevňování pravopisu 

 
 
všechny 
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předměty 

 
I. ročník – téma: Nauka o jazyce 
 
Výstupy Učivo MV 
 žák zná podstatu jazyka, spisovné i nespisovné útvary 

národního jazyka, ví, čím se zabývá jazykověda aj. 
jazykovědné disciplíny 

 rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu a 
zdůvodní jejich užití 

 zná a umí použít základní jazykovědné příručky 
(Pravidla českého pravopisu, Slovník spisovné češtiny 
pro školu a veřejnost aj.) 

 samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu, se 
Slovníkem spisovné češtiny a s dalšími slovníky a 
příručkami 

 jazyk a nauka o 
jazyce 

 jazykověda a její 
složky 
 
 

 jazykové příručky 
 

AJ, NJ, 
ŠJ, FJ 
 

KASV 
 
všechny 
předměty 

 

 
I. ročník – téma: Zvuková stránka jazyka 
 
Výstupy Učivo MV 
 žák zná hlásky znělé a neznělé a jevy s tím související 
 zná souhláskové skupiny splývající ve výslovnosti 
 ví, že je hlavní slovní přízvuk v češtině na první slabice a 

že existují slova nemající přízvuk 
 ví, že věty různé modality mají různou intonaci 
 ví, k čemu slouží v řeči pauzy a vhodné tempo, kam dát 

ve větě slovo, které chce zdůraznit 

 hláskosloví 
 

 spisovná výslovnost 
  zvuková stránka slova 

a věty 

jazyky 
 
LV 
KASV 
všechny 
předměty 

 
I. ročník – téma: Skladba 
 
Výstupy Učivo MV 
 žák zná základní a rozvíjející větné členy (i 

několikanásobné) a umí je rozlišovat, ovládá jednoduché 
případy shody přísudku s podmětem 

 pozná větu jednoduchou a souvětí, umí věty v souvětí 
oddělovat čárkou v jednoduchých případech 

 pozná větu hlavní a vedlejší 
 umí správně zapsat přímou řeč 

 opakování znalostí ze 
ZŠ 

jazyky 

 
I. ročník – téma: Tvarosloví 
 
Výstupy Učivo MV 
 žák ovládá určování slovních druhů na běžné 

gymnaziální úrovni, umí určit pád, rod, číslo, příp. vzor 
jmen 

 pozná podstatná jména konkrétní, abstraktní, hromadná, 
pomnožná, látková 

 je schopen řešit běžné případy psaní velkých písmen 
v češtině a poradit si s problematickými pomocí 
jazykových příruček aj. 

 průměrně ovládá duálové skloňování a jiné problematické 
případy skloňování podstatných jmen v češtině 

 určuje druhy a vzory přídavných jmen, zná jmenné tvary 
přídavných jmen, umí stupňovat přídavná jména 

 určuje druhy zájmen, zná zákonitosti skloňování zájmen 
já, ty, on, nově ten, náš, jenž, můj, týž 

 určuje druhy číslovek, zná zákonitosti skloňování i 
číslovek duálových a složených 

 umí určit osobu, číslo, čas a způsob slovesa, nově vid, 
rod a třídu, ví, že existují slovesné vzory 
pozná běžně užívané slovesné tvary (infinitiv, přítomný 
tvar, příčestí minulé a trpné) 

 opakování znalostí ze 
ZŠ 
 

 podstatná jména 
 
 
 
 
 
 

 přídavná jména 
 

 zájmena 
 

 číslovky 
 

 slovesa 

jazyky 
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 správně třídí slovní druhy, tvoří spisovné tvary slov a 
vědomě jich používá ve vhodné komunikační situaci 

KASV 

 
Literatura: 
Styblík, V. – Čechová, M. – Hauser, P. – Hošnová, E.: Český jazyk pro 6. ročník základní školy a pro 
odpovídající ročník víceletých gymnázií, SPN. 
Melichar, J. – Styblík, V.: Český jazyk, Fortuna. 
 
7.2  II. ročník 
 
II. ročník – téma: Tvarosloví 
 
Výstupy Učivo MV 
 žák ovládá na běžné gymnaziální úrovni látku týkající se 

ohebných slovních druhů 
 
 
 
 
 
 

 určuje druhy příslovcí a způsob vzniku, zvláště ovlivňuje-li 
pravopis slova, umí je stupňovat 

 určuje pád, se kterým se předložka pojí, pozná předložku 
vlastní a nevlastní, správně klade na předložky přízvuk 

 rozlišuje spojky souřadicí a podřadicí 
 rozliší význam částice v příkladech, pozná ji 
 pozná a vytvoří přísudek vyjádřený citoslovcem 

 opakování a 
procvičování: 
podstatných jmen, 
přídavných jmen, 
zájmen, 
číslovek, 
sloves 
nově: 

 příslovce 
 

 předložky 
 

 spojky 
 částice 
 citoslovce 

jazyky 

 
II. ročník – téma: Pravopis 
 
Výstupy Učivo MV 
 žák nadále ovládá pravopis -bě, -pě, -vě, -mě, s/z, 

zdvojených hlásek aj. hláskových skupin na švu slova, i/y; 
 pravopis velkých písmen na standardní úrovni 
 žák ovládá obtížnější typy shody přísudku s podmětem 

 průběžné opakování 
pravopisu velkých 
písmen, i/y aj. 

 shoda přísudku 
s několikanásobným 
podmětem 

všechny 
předměty 

 
II. ročník – téma: Význam slov 
 
Výstupy Učivo MV 
 žák rozlišuje věcný význam slova a gramatické 

(mluvnické) významy (kategorie) ohebných slov 
žák pozná sousloví, rčení, přísloví a pranostiku 

 rozlišuje slova jednoznačná a mnohoznačná 
pozná metaforu a metonymii (přenesení významu) 

 pozná a doplňuje synonyma a přemýšlí nad jejich 
slohovým či citovým zabarvením, dále antonyma a 
homonyma 

 slovo, věcný význam 
 
sousloví a rčení 

 slova jednoznačná a 
mnohoznačná 

 synonyma 
antonyma 
homonyma 

jazyky 
 
LV, KSAV 
Ch, F, M 

 
II. ročník – téma: Slovní zásoba a tvoření slov 
 
Výstupy Učivo MV 
 žák rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější 

způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření 
českých slov, rozpoznává přenesená pojmenování, 
zvláště ve frazémech 

 způsoby obohacování 
slovní zásoby 
(tvoření nových slov, 
přejímání slov z jiných 
jazyků) 

 odvozování 
podstatných jmen, 
přídavných jmen a 

jazyky 
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sloves (příponové a 
předponové) 

 skládání (složeniny 
vlastní a nevlastní) 

 zkracování (zkratky a 
zkratková slova) 

 
II. ročník – téma: Skladba 
 
Výstupy Učivo MV 
 žák rozlišuje věty dvojčlenné a jednočlenné, větné 

ekvivalenty (VE) a druhy vět a VE podle funkce 
(oznamovací – rozkazovací – přací, otázky zjišťovací – 
doplňovací) 

 určuje základní a rozvíjející větné členy, i 
několikanásobné, 
a jim příslušné typy vedlejších vět a ví, kde se 
v souvislosti s nimi mají psát čárky 
 
 
 
 
 
 

 rozlišuje typy přívlastku (několikanásobný – postupně 
rozvíjející, těsný – volný) či doplňku a umí v této 
souvislosti psát čárky 
 

 umí užívat synonymních skladebních prostředků (větný 
člen – věta vedlejší aj.) 

 umí najít a použít textové konektory 

 stavba větná 
 
 
 

 přísudek, vedlejší věta 
(VV) přísudková 

 podmět, VV podmětná 
 předmět, VV 

předmětná 
 příslovečná určení 

místa, času, způsobu, 
míry, příčiny, účelu, 
podmínky, přípustky a 
příslušné VV 

 přívlastek (shodný – 
neshodný; aj.), VV 
přívlastková 

 doplněk, VV doplňková 
 opakování, tvoření vět 

 
 stavba textová 

jazyky 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
všechny 
předměty 
KSAV 

 
Literatura: 
Styblík, V. – Čechová, M. – Hauser, P. – Hošnová, E.: Český jazyk pro 7. ročník základní školy a pro 
odpovídající ročník víceletých gymnázií, SPN. 
Melichar, J. – Styblík, V.: Český jazyk, Fortuna. 
 
 
7.3  III. ročník 

III. ročník – téma: Obecné výklady o českém jazyce 

 
Výstupy Učivo MV 
 žák zná útvary národního jazyka, ví jak pečovat o kulturu 

svého jazykového vyjadřování 
zná západoslovanské jazyky 

 útvary českého jazyka 
jazyková kultura 
čeština a jiné 
slovanské jazyky 

jazyky 
KSAV 

 
III. ročník – téma: Nauka o slovní zásobě 
 
Výstupy Učivo MV 
 žák pozná, jak bylo utvořeno slovo, rozezná sousloví 

 
 
 
 
 

 pozná přejatá slova a ovládá pravopis běžných, zbývající 
umí dohledat 

 spisovně vyslovuje česká a běžně užívaná cizí slova 

 způsoby obohacování 
slovní zásoby 
(tvoření nových slov; 
nová pojmenování; 
přejímání slov z jiných 
jazyků) 

 výslovnost a pravopis 
slov přejatých 

jazyky 
 
 
 
 
 
IVT 
všechny 
předměty 

 
III. ročník – téma: Tvarosloví 
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Výstupy Učivo MV 
 
 
 

 žák si utvrdí a rozšíří znalosti z prvního ročníku, 
ovládá skloňování i obtížných podstatných jmen, 
domácích i přejatých, 
ovládá skloňování zájmen, 
číslovek 
i problematiku časování sloves, 
bez problémů tvoří potřebné slovesné tvary 

 opakování látky 
týkající se ohebných 
slovních druhů 

 některé 
nepravidelnosti ve 
skloňování 
podstatných jmen 

 skloňování obecných 
jmen přejatých 

 skloňování cizích 
vlastních jmen 

 skloňování zájmena 
týž/tentýž 

 slovesný vid; kmen 
přítomný a minulý a 
z nich utvářené tvary; 
slovesné vzory; 
užití různých 
slovesných tvarů 

 opakování pravopisu 
koncovek jmen a 
sloves 

jazyky 
 
 
 
 
 
všechny 
předměty 

 
III. ročník – téma: Skladba 

 
Výstupy Učivo MV 
 žák si utvrdí a rozšíří znalosti z druhého ročníku (věta 

jednočlenná, dvojčlenná, větný ekvivalent, větné členy) 
 pozná přístavek a odděluje jej čárkami 
 žák si utvrdí a rozšíří znalosti z druhého ročníku o 

druzích VV 
 chápe vztah souřadnosti a odlišuje jej od vztahu 

podřízenosti 
 umí tyto vztahy v souvětí graficky znázornit 
 rozlišuje a určuje typy souřadných vztahů 

 
 rozlišuje významové vztahy gramatických jednotek ve 

větě a v souvětí 
 v písemném projevu zvládá pravopis lexikální, 

slovotvorný, morfologický i syntaktický ve větě 
jednoduché i souvětí 

 stavba větná 
 

 přístavkový vztah 
 souvětí podřadné 

 
 významový poměr 

mezi jednotlivými 
složkami: 
větnými členy, 
vedlejšími větami, 
hlavními větami 

 stavba textová, souvětí 
souřadné 

jazyky 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
všechny 
předměty 

 
Literatura: 
Styblík, V. – Čechová, M. – Hauser, P. – Hošnová, E.: Český jazyk pro 8. ročník základní školy a pro 
odpovídající ročník víceletých gymnázií, SPN. 
Melichar, J. – Styblík, V.: Český jazyk, Fortuna. 
 
7.4  IV. ročník 

IV. ročník – téma: Jazyky slovanské. Obecné výklady o českém jazyce. 

 
Výstupy Učivo MV 
 žák si utvrdí a rozšíří znalosti z třetího ročníku 

 
 žák si je vědom, že se jazyk vyvíjí, zná termín 

archaismus, historismus, neologismus 
 žák si utvrdí a rozšíří znalosti z prvního ročníku 

 jazyky slovanské a jiné 
jazyky v Evropě 

 vývoj českého jazyka 
 

 útvary českého jazyka 

jazyky 
Z 
D 
LV 

 
IV. ročník – téma: Zvuková stránka jazyka 
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Výstupy Učivo MV 
 žák si utvrdí a rozšíří znalosti z prvního ročníku 

 
 

 žák si utvrdí a rozšíří znalosti z třetího ročníku 

 hláskosloví 
 spisovná výslovnost 
 zvuková stránka věty 
 psaní a výslovnost slov 

přejatých 

jazyky 
všechny 
předměty 

 
IV. ročník – téma: Tvoření slov 
 
Výstupy Učivo MV 
 žák si utvrdí a rozšíří znalosti z prvního a druhého 

ročníku 
 stavba slova a tvoření 

slov 
 pravopis s nimi 

související 

jazyky 
 
všechny 
předměty 

 
IV. ročník – téma: Význam slova 
 
Výstupy Učivo MV 
 žák si utvrdí a rozšíří znalosti z druhého ročníku  slova jednoznačná a 

mnohoznačná 
 synonyma, antonyma, 

homonyma 
 termíny 

jazyky 
M 
F 
Ch 
Bi 

 
IV. ročník – téma: Tvarosloví 
 
Výstupy Učivo MV 
 žák si utvrdí a rozšíří znalosti z prvního ročníku 

 
 

 žák si utvrdí a rozšíří znalosti z třetího ročníku 
 
 
 

 žák si utvrdí a rozšíří znalosti z prvního ročníku 
 žák se seznámí s přechodníky, pozná je a ví, k čemu 

slouží, případně je umí vytvořit 
 žák si utvrdí a rozšíří znalosti z prvního a druhého 

ročníku 

 slovní druhy 
 jména, jejich druhy a 

tvary 
 skloňování obecných 

jmen přejatých 
 skloňování cizích 

vlastních jmen 
 slovesa a jejich tvary 
 přechodníky 

 
 pravopis koncovek 

jmen a sloves 
 psaní velkých písmen 

ve vlastních jménech a 
názvech 

jazyky 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
všechny 
předměty 

 
IV. ročník – téma: Skladba 
 
Výstupy Učivo MV 
 žák si utvrdí a rozšíří znalosti z třetího ročníku 

 
 
 

 žák pozná a umí správně napsat samostatný větný člen 
 žák si utvrdí a rozšíří znalosti z druhého a třetího ročníku 
 umí v emocionálně nezabarvené větě správně umístit 

východisko a jádro 
 
 

 žák si utvrdí a rozšíří znalosti z třetího ročníku 
 žák pozná a umí správně napsat vsuvku 
 žák naváže na učivo druhého ročníku a prohloubí své 

znalosti 

 stavba větná 
věta jednoduchá 
(vztahy formální a 
významové) 

 samostatný větný člen 
 souvětí 
 hlavní zásady českého 

slovosledu 
(činitel významový, 
mluvnický, zvukový) 

 stavba textová 
 vsuvka 
 prostředky návaznosti 

(spojky, situace, 
předmět řeči, téma) 

jazyky 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KASV 
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Literatura: 
Styblík, V. – Čechová, M. – Hauser, P. – Hošnová, E.: Český jazyk pro 9. ročník základní školy a pro 
odpovídající ročník víceletých gymnázií, SPN. 
Melichar, J. – Styblík, V.: Český jazyk, Fortuna. 
 
7.5  V. ročník 
 
V. ročník – téma: Smysl výuky mateřského jazyka 
 
Výstupy Učivo MV 
 žák samostatně i ve skupině užívá k vyřešení 

problémového úkolu metodu substituce, analogie, 
indukce, dedukce, komparace, abstrakce, transformace 

 aktivizuje a rozvíjí vztahové myšlení 
 správně používá vhodné příručky, slovníky aj. zdroje 

 problémové úlohy jazyky 
M 

 
V. ročník – téma: Úvod do studia jazyka a slohu 
 
Výstupy Učivo MV 
 žák používá základní pojmy z jazykovědy a stylistiky 

 
 definuje národní jazyk, rozlišuje, správně pojmenovává a 

případně používá jeho vrstvy 
 odlišuje různé variety národního jazyka a vhodně jich 

využívá ve svém jazykovém projevu v souladu s 
komunikační situací 

 žák pracuje správně s termíny kmen–větev–jazyková 
skupina, správně zařazuje a třídí jazyky běžně užívané 
v Evropě a všechny slovanské jazyky 

 žák si utvrdí a rozšíří znalosti z prvního ročníku 
 při analýze vybraných textů popíše základní rysy češtiny 

a vysvětlí zákonitosti jejího vývoje 

 obecné poučení o 
jazyku a řeči 

 národní jazyk a jeho 
útvary 
 
 
 

 čeština a slovanské 
jazyky 
 

 vývoj českého jazyka 

jazyky 
 
Z 
D 
L 

 
V. ročník – téma: Nauka o zvukové stránce jazyka 
 
Výstupy Učivo MV 
 žák aplikuje zásady spisovné výslovnosti a pracuje na 

odstraňování vad své výslovnosti 
 žák v praxi správně aplikuje slovní i větný přízvuk 

 
 žák zná systém českých hlásek a orientuje se v něm, 

nalezne v textu a vysvětlí případy spodoby 

 zásady spisovné 
výslovnosti 

 zvuková stránka 
souvislé řeči 

 nauka o zvukové 
stránce jazyka 

jazyky 
všechny 
předměty 

 
V. ročník – téma: Z historie české jazykovědy 
 
Výstupy Učivo MV 
 žák se orientuje ve jménech českých jazykovědců, jejich 

nejznámějších dílech a tématech, která zpracovávali, a 
dobových souvislostech 

 česká jazykověda od 
počátků do 17. století 

 česká jazykověda 17. 
a 18. století 

 Josef Dobrovský 

D 

 
V. ročník – téma: Nauka o písemné stránce jazyka 
 
Výstupy Učivo MV 
 žák navazuje na předchozí znalosti, rozšiřuje je a 

upevňuje 
 žák analyzuje text, uvedené jevy vyhledává, odchylky 

vysvětluje 
 

 žák své znalosti užívá v praxi 
v písemném projevu dodržuje zásady pravopisu a s 

 úvod do nauky o 
grafémice 

 nauka o ortografii, 
principy českého 
pravopisu 

 zkratky, značky 
 psaní a výslovnost 

všechny 
předměty 
jazyky 
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oporou příruček řeší složitější případy slov přejatých 
 
V. ročník – téma: Nauka o slohu 
 
Výstupy Učivo MV 
 žák navazuje na předchozí znalosti, rozšiřuje je a 

upevňuje 
 pořizuje z textu výpisky, zpracovává výtahy, konspekty 
 žák vyhledává znaky, analyzuje text a přiřazuje útvar 

správně do funkčního stylu 
 žák vyhledává znaky postupu, analyzuje text 

 
 žák pozná a správně užívá útvary prostěsdělovacího 

stylu 

 úvod do stylistiky 
 
 

 funkční styly 
 

 slohové postupy 
 prostěsdělovací styl 
 psané útvary 

prostěsdělovacího 
stylu 

jazyky 
 
 
 
 
všechny 
předměty 

 
Literatura: 
Kostečka, J.: Český jazyk pro 1. ročník gymnázií, SPN. 
 
7.6  Vl. ročník 
 
Vl. ročník – téma: Nauka o slovní zásobě 
 
Výstupy Učivo MV 
 žák aktivizuje a rozvíjí vztahové myšlení 
 žák vybírá a třídí pojmenování podle stylistické platnosti, 

hledá společné znaky, abstrahuje, srovnává významy 
 

 správně používá vhodné příručky, slovníky aj. zdroje 

 lexikologie 
 pojmenování 

 
 slovní zásoba 
 slovníky 
 sémantika 
 cvičení, opakování 

jazyky 
M 

 
Vl. ročník – téma: Nauka o tvoření slov 
 
Výstupy Učivo MV 
 žák používá základní pojmy 

 
 
 

 žák třídí slova podle způsobu tvoření, provádí a 
vysvětluje rozbor 

 žák hledá společné znaky morfémů, abstrahuje 

 derivologie 
 slovotvorná a 

morfémová stavba 
slova 

 tvoření slov 
 cvičení, slovotvorný a 

tvaroslovný rozbor, 
opakování 

jazyky 
 
 
 
 
 
M 

 
Vl. ročník – téma: Pravopis 
 
Výstupy Učivo MV 
 žák pravidla a znalosti v praxi správně aplikuje  opakování paragrafů o 

psaní velkých písmen 
 interpunkce 
 hranice slov v písmu 

jazyky 
všechny 
předměty 

 
Vl. ročník – téma: Nauka o slohu 
 
Výstupy Učivo MV 
 žák zná a definuje funkční styly, identifikuje slohové 

postupy 
 žák vybírá a vhodně používá pojmenování podle 

stylistické platnosti 
 efektivně a samostatně využívá různých informačních 

zdrojů (slovníky, encyklopedie, internet) 
 volí adekvátní komunikační strategie, zohledňuje 

 stylistika, opakování 
 publicistický styl 
 jazykové prostředky, 

kompozice 
 vybrané útvary, 

procvičování 
 skupinová práce na 

jazyky 
 
 
 
 
 
všechny 
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partnera a publikum 
 uplatní textové členění v souladu s obsahovou 

výstavbou textu a rozvíjením tématu 
 žák hodnotí svoji práci, práci své skupiny a srovnává 

s ostatními, práce analyzuje a výsledky komparuje 

přípravě časopisu 
 
 

 opakování 

předměty 

 
Vl. ročník – téma: Tvarosloví 
 
Výstupy Učivo MV 

 žák navazuje na předchozí znalosti, rozšiřuje je a 
upevňuje 

 žák správně používá běžnou terminologii, 
 analyzuje tvary slov, přiřazuje správné kategorie, 

vyhledává jejich znaky 
 aplikuje algoritmy jejich určování, prozkoumává 

souvislosti 
 tvoří požadované tvary, odchylky a jevy vysvětluje 

 
 
 
 

 žák své znalosti užívá v praxi 

 morfologie 
 

 funkční tvarosloví 
– jména 

 funkční tvarosloví 
– slovesa 

 funkční tvarosloví 
– neohebné slovní 
druhy 

 formální tvarosloví 
 sémantika – 

tvaroslovné jevy 
 cvičení, opakování 

všechny 
předměty 
jazyky 

 
Vl. ročník – téma: Z historie české jazykovědy 
 
Výstupy Učivo MV 
 žák se orientuje ve jménech českých jazykovědců, jejich 

nejznámějších dílech a tématech, která zpracovávali, a 
dobových souvislostech 

 česká jazykověda v 
19. století a na 
počátku 20. 

 Jan Gebauer 

D 

 
Literatura: 
Kostečka, J.: Český jazyk pro 2. ročník gymnázií, SPN. 
 
7.7  Vll. ročník 
 
Vll. ročník – téma: Nauka o větě a souvětí – skladba 
 
Výstupy Učivo MV 
 žák aktivizuje a rozvíjí vztahové myšlení 
 žák vyhledává a správně určuje vztahy ve větě 
 vytváří valenční graf (GVV) ZVS vět 

 
 ve svém projevu žák uplatňuje znalosti tvarosloví a 

slovotvorných a syntaktických principů českého 
jazyka 
 

 žák aktivně a vhodně užívá synonymních syntaktických 
prostředků, vyhledává, vysvětluje a odstraňuje 
syntakticky nevhodné konstrukce 

 správně používá vhodné příručky, slovníky aj. zdroje 

 syntax 
 vztahy 
 valenční teorie 
 rozbory, grafy 
 textová výstavba – 

cvičení na vyhledávání 
a odstraňování 
nedostatků 

 sémantika 
 
 

 cvičení, opakování 

jazyky 
M 
 
 
všechny 
předměty 

 
Vll. ročník – téma: Pravopis 
 
Výstupy Učivo MV 
 žák pravidla a znalosti v praxi správně aplikuje  interpunkce jazyky 

všechny 
předměty 

 
Vll. ročník – téma: Z historie české jazykovědy 
 
Výstupy Učivo MV 
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 žák se orientuje ve jménech českých jazykovědců, jejich 
nejznámějších dílech a tématech, která zpracovávali, a 
dobových souvislostech 
 

 žák popíše a vysvětlí základní principy teorie znaku 

 česká jazykověda 
v první polovině 20. 
stol. 

 Bedřich Hrozný 
 Pražský lingvistický 

kroužek 
 Vilém Mathesius 

D 
 
L 

 
Vll. ročník – téma: Nauka o slohu 
 
Výstupy Učivo MV 
 žák zná a definuje funkční styly, identifikuje slohové 

postupy 
 efektivně a samostatně využívá různých informačních 

zdrojů (slovníky, encyklopedie, internet) 
 používá různé prostředky textového navazování vedoucí 

ke zvýšení srozumitelnosti, přehlednosti a logické 
souvislosti sdělení; uplatní textové členění v souladu s 
obsahovou výstavbou textu a rozvíjením tématu 

 účinně využívá možností grafického členění textu 
 v písemném i mluveném projevu volí vhodné výrazové 

prostředky podle jejich funkce a ve vztahu k sdělovacímu 
záměru, k dané situaci, kontextu a k adresátovi; vysvětlí a 
odůvodní význam slov v daném kontextu 

 využívá znalostí o větných členech a jejich vztazích, o 
aktuálním členění výpovědí a o druzích vět podle záměru 
mluvčího k vhodnému vyjádření myšlenky, k účinnému 
dorozumívání, logickému strukturování výpovědí a k 
odlišení záměru mluvčího 

 pořizuje z textu výpisky, zpracovává výtahy, konspekty, 
 samostatně tvoří odborný text zadaného útvaru a stylu 

 odborný styl 
 jazykové prostředky, 

kompozice 
 vybrané útvary, 

procvičování 
 
 

 umělecký styl 
 jazykové prostředky, 

kompozice 
 vybrané útvary, 

procvičování 
 
 

 esejistický styl 
 opakování 

jazyky 
všechny 
předměty 

 
Literatura: 
Kostečka, J.: Český jazyk pro 3. ročník gymnázií, SPN. 
Kostečka, J.: Český jazyk pro 4. ročník gymnázií, SPN. 
 
7.8  Vlll. ročník 
 
Vlll. ročník – téma: Vybrané kapitoly z obecné jazykovědy 
 
Výstupy Učivo MV 
 žák správně používá běžnou terminologii 

 
 v mluveném projevu ovládá zásady spisovné 

výslovnosti 
 správně používá vhodné příručky, slovníky aj. zdroje 

 opakování 
 typologie jazyků 
 jazyková kultura 
 cvičení 

jazyky 
M 
všechny 
předměty 

 
Vlll. ročník – téma: Historický vývoj češtiny 
 
Výstupy Učivo MV 
 při analýze vybraných textů popíše základní rysy češtiny 

a vysvětlí zákonitosti jejího vývoje i současné vývojové 
tendence 

 historický vývoj češtiny D 
jazyky 

 
Vlll. ročník – téma: Z historie české jazykovědy 
 
Výstupy Učivo MV 
 žák se orientuje ve jménech českých jazykovědců, jejich 

nejznámějších dílech a tématech, která zpracovávali, a 
dobových souvislostech 

 česká jazykověda 
v první polovině 20. 
stol. 

 Bohuslav Havránek 
 česká jazykověda od 

D 
 
L 
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druhé poloviny 20. stol. 
do současnosti 

 Vladimír Šmilauer 
 
Vlll. ročník – téma: Nauka o slohu 
 
Výstupy Učivo MV 
 efektivně a samostatně využívá různých informačních 

zdrojů (slovníky, encyklopedie, internet) 
 administrativní styl 
 jazykové prostředky, 

kompozice 
 vybrané psané útvary, 

profesní konverzace 
 procvičování 
 opakování 

jazyky 
všechny 
předměty 

 
Literatura: 
Kostečka, J.: Český jazyk pro 4. ročník gymnázií, SPN. 
 
 
• komunikační a slohová výchova (žák se učí chápat a analyzovat jazykové sdělení, číst 

s porozuměním, kultivovaně se projevovat, posuzovat a tvořit text po obsahové i formální stránce) 
 

7.9  I. ročník 
 
I. ročník – téma: Slohové útvary mluvené a psané 
 
Výstupy Učivo MV 
 žák pozná prosté vypravování, pozná chronologickou 

časovou posloupnost i příčinné souvislosti, nalezne 
prostředky zpestřující vypravování, stupňující napětí, 
žák ví, kdy přejít z minulého do přítomného času 
žák ví, co se hodí do úvodu vypravování 
žák ví, co se hodí do závěru vypravování 
sestaví krátké prosté vypravování v psané i ústní podobě 

 žák pozná rozdíl mezi vypravováním a popisem 
rozpozná logický postup zvolený v popisu (celek – části, 
důležité – méně důležité, nápadné – nenápadné, blízké – 
vzdálené, zleva – doprava, zdola – nahoru, osou je cesta 
atd.) 
zvládne jednoduchý popis věci, místa, osoby, děje 
(pracovního postupu) 
chápe nutnost a logiku členění psaného textu na 
odstavce 

 pozná rozdíl mezi výpisky a výtahem 
 

 odlišuje spisovný a nespisovný projev a vhodně užívá 
spisovné jazykové prostředky vzhledem ke svému 
komunikačnímu záměru 

 pozná rozdíl mezi zprávou a oznámením, vytvoří 
jednoduchý příklad 

 ví, jak začít a ukončit dopis 
 
 
 
 

 ví, že existuje rozdíl mezi projevem psaným a mluveným 
 

 vypravování 
 
 
 
 
 
 

 popis 
 
 
téma pro konverzaci 
např.: popište cestu na 
nějaké místo, jak jste 
byli v ZOO – muzeu – 
na výstavě atd. 
 

 výpisky 
 výtah 

 
 
 

 zpráva 
 oznámení 
 dopis 
 telefonická a 

elektronická 
komunikace 

fakultativně: 
 projev mluvený 
 projev psaný 
 objednávka 
 inzerát 
 konverzace (téma 

např. jak se vařilo 

jazyky 
LV 
 
 
 
 
 
 
všechny 
předměty 
 
 
F, Bi 
 
 
 
všechny 
předměty 
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dříve a dnes, rodiče 
nakupují své 
dceři/synovi nové 
oblečení, kupujete 
někdy podle reklamy – 
která vás odradila a 
proč, která vás 
upoutala a proč a byli 
jste pak spokojeni, jak 
pomáhám 
v domácnosti atd.) 

 
Literatura: 
Styblík, V. – Čechová, M. – Hauser, P. – Hošnová, E.: Český jazyk pro 6. ročník základní školy a pro 
odpovídající ročník víceletých gymnázií, SPN. 
 

7. 10  II. ročník 
 
II. ročník – téma: Sloh a komunikace 
 
Výstupy Učivo MV 
 žák si utvrdí a rozšíří znalosti z prvního ročníku – pozná 

znaky vypravování, rozliší fáze (úvod, zápletku, 
vyvrcholení, rozuzlení), 
ovládá členění textu na odstavce, 
užívá prostředků stupňujících napětí 

 najde hlavní motiv a zvolí logický postup vhodný k popisu 
uměleckého díla 

 pozná a doloží emocionální zabarvení v líčení 
 
při popisu pracovního postupu či děje výstižně vyjadřuje 
časové vztahy a v popisu užívá termínů 
 

 zvládne nejen popis osoby (vnější charakteristiku), ale i 
vnitřní charakteristiku, a to přímou i nepřímou 

 uspořádá informace v textu s ohledem na jeho účel, 
vytvoří koherentní text s dodržováním pravidel 
mezivětného navazování 

 žák umí zpracovat výtah ze zadaného textu 
 využívá základy studijního čtení – vyhledává klíčová 

slova, formuluje hlavní myšlenky textu, vytvoří otázky a 
stručné poznámky, výpisky nebo výtah z přečteného textu 
 

 žák naslouchá svému spolužákovi a snaží se na něj 
zareagovat, doplnit jej 

 usiluje při vypravování o humornost příběhu, 
kultivovanost a poutavost projevu 
 
 
 

 rozpoznává manipulativní komunikaci v masmédiích 
a zaujímá k ní kritický postoj 

 žák pohovoří v rodině na dané téma a pak zkušenosti 
přenese mezi spolužáky 

 opakování vypravování 
 
 
 
 

 popis uměleckého díla 
 

 líčení 
 
opakování popisu 
výrobku a pracovního 
postupu 

 charakteristika 
 

 životopis 
 žádost 
 pozvánka 
 výtah 

 
 
 
 

 konverzace (témata 
např. škola a učitelé – 
opisování – zlobení – 
pozornost – za školou 
– reakce učitelů, 
společenské chování 
na návštěvě a 
v restauraci, trapasy, 
reklama a inzeráty,  
 
móda, auta, motocykly 
kdysi atd.) 

jazyky 
LV 
 
všechny 
předměty 
EV 
 
 
 
F, Ch, Bi 

 
Literatura: 
Styblík, V. – Čechová, M. – Hauser, P. – Hošnová, E.: Český jazyk pro 7. ročník základní školy a pro 
odpovídající ročník víceletých gymnázií, SPN. 
 
7.11  III. ročník 
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III. ročník – téma: Sloh a komunikace 

 
Výstupy Učivo MV 
 žák charakterizuje na základě vědomostí z předchozího 

ročníku literární postavu z vlastní četby či literární ukázky 
(ústně podle osnovy či písemně), užívá vnitřní i vnější, 
přímé i nepřímé charakteristiky 

 umí při tvorbě líčení použít básnické prostředky a vhodná 
emocionálně zabarvená slova 

 pozná výklad, při vlastní tvorbě volí neutrální a přesné 
výrazy 

 žák již umí zpracovat výtah ze zadaného textu, utvrdí si a 
rozšíří znalosti z druhého ročníku 
ví, jak se liší výtah od výpisků a osnovy 

 umí nalézt prostředky, skrze které autor v textu vyjadřuje 
své názory, a cestu, jak k nim dospěl 
pokouší se o vlastní úvahu na zadané téma 
 
 
 
 
 

 žák ví, že existuje rozdíl mezi projevem psaným a 
mluveným, 
je schopen uvést, čím se tyto projevy liší 
a zvolit správné prostředky pro každý z těchto projevů 

 charakteristika 
literárních postav 
 
 

 líčení 
  
 výklad 

 

 výtah 
 
 

 úvaha 
 
 

 z teorie: 
slohotvorní činitelé 
podle funkce (styly) 
podle formy (mluvené 
a psané) 

 konverzace (témata 
např. děti by chtěly být 
dospělými a obráceně, 
proč někteří lidé ničí 
věci kolem sebe, jak 
může škodit pomluva a 
jak na ni reagovat, 
cestujete rádi, 
rozumíme ustáleným 
spojením a obratům, 
kdy jsme se nevhodně 
vyjádřili, zprávy 
z domova a ze světa, 
zajímavosti 
z motorismu, letectví a 
módy, lež, 
spravedlnost, co nás 
přitahuje k hudbě nebo 
od ní odpuzuje atd.) 

LV 
 
 
 
 
 
všechny 
předměty 
 
 
 
NN, OV 
 
 
jazyky 
 
 
 
 
všechny 
předměty 

 
Literatura: 
Styblík, V. – Čechová, M. – Hauser, P. – Hošnová, E.: Český jazyk pro 8. ročník základní školy a pro 
odpovídající ročník víceletých gymnázií, SPN. 
 
7.12  IV. ročník 
 
IV. ročník – téma: Sloh a komunikace 
 
Výstupy Učivo MV 
 žák si utvrdí a rozšíří znalosti ze třetího ročníku 

 
 žák umí prakticky použít znalosti a dovednosti nabyté 

v předchozích ročnících 
 
 
 
 
 
 
 

 jazyková kultura 
 

 z teorie: 
slohové postupy 
slohové útvary 
v různých stylech, 
komunikačních 
oblastech a situacích 
(vypravování, popis 
předmětu, děje a 
charakteristika, 

JV 
všechny 
předměty 
 
 
 
 
 
LV 
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 žák předvede nepřipravený projev na téma např. 
oblečení naše a našich rodičů 
jak vypadala třída dříve a dnes 
popis předmětu s ohledem na jeho jedinečnost 
popis práce na staveništi 
ruch na tržišti 
procházka v dešti 
příprava a průběh večírku 
atd. 

 žák se v hodinách cvičí v kultivované komunikaci, řeší 
problémové situace a vede o těchto řešeních dialog se 
spolužáky 
 
 

 žák si připraví a  přednese samostatný projev na téma 
např. 
příběh z dětství, ze života, 
příběh na frazém, 
trampovali jste, 
zážitek se zvířetem, 
jak jsem porušil zákaz a co z toho bylo, 
jak jsem se k němu/ní ošklivě zachoval a jak jsem to 
napravil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 žák se orientuje v publicistických útvarech 

tiskopisy, životopis, 
výklad, výtah, úvaha, 
proslov, diskuse) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 konverzace – např. 
zkuste říci viníkovi, že 
jste odhalili podvod, 
tak, aby se zastyděl; 
zkuste přemluvit rodiče, 
aby vás pustili s partou 
na sobotní výlet; 
omluvte svůj pozdní 
příchod a věrohodně 
vysvětlete příčiny; 
požádejte o pomoc při 
přípravě na vyučování 
svého dosavadního 
nepřítele tak, aby vás 
neodmítl; 
vymyslete vhodné téma 
do vlaku pro vrstevníka 
– starší paní – mladší 
dívku či chlapce; 
chcete se dovědět 
něco o cizím městě od 
kolemjdoucích; 
čtete si na lavičce 
v parku a osloví vás 
neznámý muž; 
vysvětlete prvňáčkovi, 
proč je třeba chodit do 
školy atd. 

 publicistické útvary 
zpravodajské (zpráva, 
oznámení, inzerát, 
interview) 
úvahové (úvodník, 
komentář) 
přechodné (reportáž, 
fejeton) 

 z teorie: 
slohotvorní činitelé 
objektivní a subjektivní, 
shrnutí funkčních stylů 

 
 
OV 
NN 
D 

 
Literatura: 
Styblík, V. – Čechová, M. – Hauser, P. – Hošnová, E.: Český jazyk pro 9. ročník základní školy a pro 
odpovídající ročník víceletých gymnázií, SPN. 
 
7.13  V. ročník 
 
V. ročník – téma: Stylistika 
 
Výstupy Učivo MV 
 žák vyhledává znaky, analyzuje text a přiřazuje útvar  funkční styly jazyky 
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správně do funkčního stylu 
 žák vyhledává znaky postupu, analyzuje text 

 
 žák pozná a správně užívá útvary prostěsdělovacího 

stylu 

 
 slohové postupy 
 prostěsdělovací styl 
 mluvené útvary 

prostěsdělovacího 
stylu 

 
všechny 
předměty 

 
Literatura: 
Kostečka, J.: Český jazyk pro 1. ročník gymnázií, SPN. 

V. ročník – téma: Komunikace 

 
Výstupy Učivo MV 
 žák umí vyjádřit smysl komunikace, čemu má obor sloužit 
 žák popisuje situace, ve skupině analyzuje situace, 

navrhuje, připravuje a předvádí vhodná řešení, používá 
vhodné formy komunikace 
 
 

 žák uvádí vlastní zkušenosti z problematických situací, 
analyzuje je, ve skupině navrhuje vhodné řešení a 
v diskusi je hledá 
 
 
 
 
 
 

 žák procvičuje výslovnost, pracuje s dechem, tempem 
řeči, frázováním 

 žák samostatně připraví a přednese referát a pokusí se 
moderovat následnou diskusi 

 žák samostatně přednáší umělecký i vlastní text 
 žák v mluveném projevu ovládá zásady spisovné 

výslovnosti a pro účinné dorozumívání vhodně užívá 
zvukové prostředky řeči (modulace síly, výšky hlasu a 
tempa řeči; umístění přízvuků a pauz, správné frázování) 

 v mluveném projevu vhodně užívá nonverbálních 
prostředků řeči 

 motivace, budování 
vztahu k oboru, 
navození 
komunikačních situací, 
možnosti praktických 
řešení 

 situace např. – 
pozdrav, představení 
se, nový kamarád 
(spolužák), představuji 
ostatním svého přítele, 
jak bych chtěl(a) já být 
osloven(a), jak bych se 
já seznamoval(a)… 

 úvod do rétoriky 

 technika mluveného 
slova 

 kultivovaný mluvený 
projev 

 průběžně – přednes 
uměleckého i vlastního 
textu 

všechny 
předměty 

 
Literatura (například): 
Čechová, M.: Komunikační a slohová výchova, IVS Praha. 
Langer, A.: Úspěch veřejné promluvy, Fortuna. 
Kohout, J.: Rétorika, Management Přes. 
Maříková M.: Rétorika, Professional Publishing Praha. 
Měchurová, A.: Jak dobře mluvit a úspěšně jednat, VŠ J. A. Komenského Praha. 
Kostečka, J.: Český jazyk pro 4. ročník gymnázií, SPN. 
 
7.14  VI. ročník 
 
Vl. ročník – téma: Stylistika 
 
Výstupy Učivo MV 
 žák vybírá a vhodně používá pojmenování podle 

stylistické platnosti 
 volí adekvátní komunikační strategie, zohledňuje partnera 

a publikum 
 uplatní textové členění v souladu s obsahovou výstavbou 

textu a rozvíjením tématu 
 žák hodnotí svoji práci, práci své skupiny a srovnává 

s ostatními, práce analyzuje a výsledky komparuje 

 procvičování 
vybraných útvarů 
publicistického stylu 

 skupinová práce na 
přípravě časopisu 

jazyky 
všechny 
předměty 

 



5.1 Český jazyk a literatura 

  

Literatura: 
Kostečka, J.: Český jazyk pro 2. ročník gymnázií, SPN. 

Vl. ročník – téma: Komunikace 

 
Výstupy Učivo MV 
 žák procvičuje výslovnost, pracuje s dechem, tempem 

řeči, frázováním 
 žák při tvorbě vlastního textu mluveného i psaného 

využívá základní principy rétoriky, samostatně připraví a 
přednese aktuální příspěvek a moderuje následnou 
diskusi 

 žák rozeznává manipulativní komunikaci a dovede se jí 
bránit 

 žák samostatně přednáší umělecký i vlastní text 
 žák v mluveném projevu ovládá zásady spisovné 

výslovnosti a pro účinné dorozumívání vhodně užívá 
zvukové prostředky řeči (modulace síly, výšky hlasu a 
tempa řeči; umístění přízvuků a pauz, správné frázování) 

 v mluveném projevu vhodně užívá nonverbálních 
prostředků řeči 

 tvorba vlastních textů, 
kultivovaný mluvený 
projev 

 hodnocení úrovně 
vybraných televizních 
pořadů, periodik, 
projevů 

 technika mluveného 
slova 

 kultivovaný mluvený 
projev 

 průběžně – přednes 
uměleckého i vlastního 
textu 

všechny 
předměty 

 
Literatura (například): 
Čechová, M.: Komunikační a slohová výchova, IVS Praha. 
Langer, A.: Úspěch veřejné promluvy, Fortuna. 
Kohout, J.: Rétorika, Management Přes. 
Maříková M.: Rétorika, Professional Publishing Praha. 
Měchurová, A.: Jak dobře mluvit a úspěšně jednat, VŠ J. A. Komenského Praha. 
Kostečka, J.: Český jazyk pro 4. ročník gymnázií, SPN. 
 
7.15  VII. ročník 
 
Vll. ročník – téma: Stylistika 
 
Výstupy Učivo MV 
 pořizuje z textu výpisky, zpracovává výtahy, konspekty, 
 používá různé prostředky textového navazování vedoucí 

ke zvýšení srozumitelnosti, přehlednosti a logické 
souvislosti sdělení; uplatní textové členění v souladu s 
obsahovou výstavbou textu a rozvíjením tématu 

 účinně využívá možností grafického členění textu 
 v písemném i mluveném projevu volí vhodné výrazové 

prostředky podle jejich funkce a ve vztahu k sdělovacímu 
záměru, k dané situaci, kontextu a k adresátovi; vysvětlí a 
odůvodní význam slov v daném kontextu 

 využívá znalostí o větných členech a jejich vztazích, o 
aktuálním členění výpovědí a o druzích vět podle záměru 
mluvčího k vhodnému vyjádření myšlenky, k účinnému 
dorozumívání, logickému strukturování výpovědí a k 
odlišení záměru mluvčího 

 samostatně tvoří odborný text zadaného útvaru a stylu 

 styl odborný 
 
 
 
 
 
 
 

 umělecký 
 
 
 
 

 esejistický 
 
 
 
 

 opakování 

jazyky 
všechny 
předměty 

 
Literatura: 
Kostečka, J.: Český jazyk pro 3. ročník gymnázií, SPN. 
Kostečka, J.: Český jazyk pro 4. ročník gymnázií, SPN. 

Vll. ročník – téma: Komunikace 
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Výstupy Učivo MV 
 žák procvičuje výslovnost, pracuje s dechem, tempem 

řeči, frázováním 
 

 žák při tvorbě vlastního textu mluveného i psaného 
využívá základní principy rétoriky, samostatně připraví a 
přednese aktuální příspěvek a moderuje následnou 
diskusi 

 žák rozeznává manipulativní komunikaci a dovede se jí 
bránit 
 

 žák samostatně přednáší umělecký i vlastní text 
 žák v mluveném projevu ovládá zásady spisovné 

výslovnosti a pro účinné dorozumívání vhodně užívá 
zvukové prostředky řeči (modulace síly, výšky hlasu a 
tempa řeči; umístění přízvuků a pauz, správné frázování) 

 žák v mluveném projevu vhodně užívá nonverbálních 
prostředků řeči 

 žák získané schopnosti a dovednosti tvořivě využívá v 
produktivních činnostech rozvíjejících jeho individuální 
styl 

 žák tvořivě využívá informací z odborné literatury, 
internetu, tisku a z dalších zdrojů, kriticky je třídí a 
vyhodnocuje 

 tvorba vlastních textů, 
kultivovaný mluvený 
projev 

 hodnocení úrovně 
vybraných televizních 
pořadů, periodik, 
projevů 

 manipulativní postupy 
v komunikaci 

 asertivní komunikace 

 technika mluveného 
slova 

 kultivovaný mluvený 
projev 

 průběžně – přednes 
uměleckého i vlastního 
textu 

všechny 
předměty 

 
Literatura (například): 
Čechová, M.: Komunikační a slohová výchova, IVS Praha. 
Langer, A.: Úspěch veřejné promluvy, Fortuna. 
Kohout, J.: Rétorika, Management Přes. 
Maříková M.: Rétorika, Professional Publishing Praha. 
Měchurová, A.: Jak dobře mluvit a úspěšně jednat, VŠ J. A. Komenského Praha. 
Kostečka, J.: Český jazyk pro 4. ročník gymnázií, SPN. 
 
7.16  VIII. ročník 
 
Vlll. ročník – téma: Stylistika 
 
Výstupy Učivo MV 
 efektivně a samostatně využívá různých informačních 

zdrojů (slovníky, encyklopedie, internet) 
 administrativní styl 
 jazykové prostředky, 

kompozice 
 korektury cizích i 

vlastních textů 
 vybrané psané útvary, 

profesní konverzace 
 procvičování 
 opakování 

jazyky 
všechny 
předměty 

 
Literatura: 
Kostečka, J.: Český jazyk pro 4. ročník gymnázií, SPN. 

Vlll. ročník – téma: Komunikace (realizuje se v hodinách jazyka, slohu i literatury) 

 
Výstupy Učivo MV 
 žák posoudí a interpretuje komunikační účinky textu, svá 

tvrzení argumentačně podpoří jeho všestrannou analýzou 
 žák samostatně přednáší umělecký i vlastní text 
 žák v mluveném projevu ovládá zásady spisovné 

výslovnosti a pro účinné dorozumívání vhodně užívá 
zvukové prostředky řeči (modulace síly, výšky hlasu a 
tempa řeči; umístění přízvuků a pauz, správné frázování) 

 v mluveném projevu vhodně užívá nonverbálních 

 práce s uměleckým i 
neuměleckým textem 
 
 
 
 
 
 

všechny 
předměty 
 
L 



5.1 Český jazyk a literatura 

  

prostředků řeči 
 rozliší umělecký text od neuměleckého, nalezne jevy, 

které činí text uměleckým 
 

 rozliší a specifikuje jednotky vyprávění (časoprostor, 
vypravěč, postavy) a zhodnotí jejich funkci a účinek na 
čtenáře 

 rozezná typy promluv a vyprávěcí způsoby a posoudí 
jejich funkci v konkrétním textu 

 identifikuje využití jednoho textu v textu jiném 
(intertextovost) a objasní jeho funkci a účinek na čtenáře 

 postihne smysl textu, vysvětlí důvody a důsledky různých 
interpretací téhož textu, porovná je a zhodnotí, odhalí 
eventuální dezinterpretace textu 

 na konkrétních příkladech popíše specifické prostředky 
básnického jazyka a objasní jejich funkci v textu 

 při interpretaci literárního textu ve všech jeho kontextech 
uplatňuje prohloubené znalosti o struktuře literárního 
textu, literárních žánrech a literárněvědných termínech 

 vystihne podstatné rysy základních period vývoje české i 
světové literatury, významných uměleckých směrů, uvede 
jejich představitele a charakterizuje a interpretuje jejich 
přínos pro vývoj literatury a literárního myšlení 

 vysvětlí specifičnost vývoje české literatury a vyloží její 
postavení v kontextu literatury světové (vzájemná 
inspirace, příbuznost, odlišnosti a jejich příčiny) 

 samostatně interpretuje dramatické, filmové a televizní 
zpracování literárních děl 

 rozliší texty spadající do oblasti tzv. literatury vážné, 
středního proudu a literárního braku a svůj názor 
argumentačně zdůvodní 

 
 
 
 
 
 

 syntéza nabytých 
vědomostí a 
dovedností, jejich 
aplikace 

 
Literatura (například): 
Čechová, M.: Komunikační a slohová výchova, IVS Praha. 
Langer, A.: Úspěch veřejné promluvy, Fortuna. 
Kohout, J.: Rétorika, Management Přes. 
Maříková M.: Rétorika, Professional Publishing Praha. 
Měchurová, A.: Jak dobře mluvit a úspěšně jednat, VŠ J. A. Komenského Praha. 
Kostečka, J.: Český jazyk pro 4. ročník gymnázií, SPN. 
 
• literární výchova / literatura (žák poznává prostřednictvím četby základní literární druhy, učí se 

postihovat záměr autora, formulovat vlastní názory, myšlenky a postoje související s literárním 
hrdinou, dílem a jeho uměleckou stránkou, rozpoznávat realitu a literární fikci) 

 

7.17  I. ročník 
 
I. ročník – téma: Práce s čítankou, motivace k četbě 
 
Výstupy Učivo MV 
 žák umí používat obsah, přehled autorů, slovník pojmů 

z teorie literatury 
 formuluje ústně i písemně dojmy ze své četby, návštěvy 

divadelního nebo filmového představení a názory na 
umělecké dílo 

 využívá znalostí o jazykové normě při tvorbě vhodných 
jazykových projevů podle komunikační situace 

 rozlišuje subjektivní a objektivní sdělení a komunikační 
záměr partnera v hovoru 

 dorozumívá se kultivovaně, výstižně, jazykovými 
prostředky vhodnými pro danou komunikační situaci 

 porovnává různá ztvárnění téhož námětu v literárním, 

 
 
 Na počátku prý stálo 

slovo 
 Bajky 
 Pohádky a nepohádky 
 Balady a romance 
 Příběhy z dávných 

dob 
 Svět fantazie 
 Čemu se báseň říká 
 Ať žije život 

JV 
KSAV 
D, NN, Z 
 
cizí jazyky 
 
 
 
 
EV 
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dramatickém i filmovém zpracování 
 samostatně připraví a s oporou o text přednese referát 

 Příběhy o dětech a 
pro děti 

 Divadlo a film 
 Čtení pod lavicí 

 
Literatura: 
Měchurová, A. – Žáček, J. – Hanzová, M.: Čítanka pro 6. ročník základní školy a primu víceletého 
gymnázia, Fragment. 
 

7. 18  II. ročník 
 
II. ročník – téma: Práce s literárním dílem, ukázkou 
 
Výstupy Učivo MV 
 žák umí používat obsah, přehled autorů, slovníček 

literární teorie a pracovat s úkoly v rubrice práce 
s textem, s vysvětlivkami a poznámkami za textem 

 uceleně reprodukuje přečtený text, jednoduše popisuje 
strukturu a jazyk literárního díla a vlastními slovy 
interpretuje smysl díla 

 vyhledává informace v různých typech katalogů, 
v knihovně i v dalších informačních zdrojích 

 v mluveném projevu připraveném i improvizovaném 
vhodně užívá verbálních, nonverbálních i paralingválních 
prostředků řeči 

 samostatně připraví a přednese referát s literární ukázkou 
 objasní rozdíly mezi fikčním a reálným světem a vysvětlí, 

jakým způsobem se reálný svět promítá do literárního 
textu, jaký vliv může mít svět fikce na myšlení a jednání 
reálných lidí 

 
 
 
 Bajky a nebajky 
 Příběhy z dávných 

dob (báje, pověsti a 
letopisy) 

 A to je ta krásná 
země 

 Čtyři čeští malíři 
 Jsme částí Země 
 Příběhy psané 

životem 
 Ve jménu fantazie 
 Čemu se báseň říká 
 Koutek humoru 
 Dopis v láhvi 

JV 
KSAV 
IVT 
 
D, NN  
cizí jazyky 
Z 
EV 
Bi 
 
 
 

 
Literatura: 
Hanzová, M. – Žáček, J. – Měchurová, A.: Čítanka pro 7. ročník základní školy a sekundu víceletého 
gymnázia, Fragment. 
 
 
 
 

7.19  III. Ročník 
 
III. ročník – téma: Práce s literárním dílem a kontextem 
 
Výstupy Učivo MV 
 žák umí používat obsah, slovníček literární teorie a 

pracovat s úkoly v rubrice práce s textem, s odkazy, 
vysvětlivkami a poznámkami za textem 

 rozlišuje základní literární druhy a žánry, porovná je i 
jejich funkci, uvede jejich výrazné představitele 

 tvoří vlastní literární text podle svých schopností a na 
základě osvojených znalostí základů literární teorie 

 využívá poznatků o jazyce a stylu ke gramaticky i věcně 
správnému písemnému projevu a k tvořivé práci s textem 
nebo i k vlastnímu tvořivému psaní na základě svých 
dispozic a osobních zájmů 

 zapojuje se do diskuse, řídí ji a využívá zásad 
komunikace a pravidel dialogu 

 odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu fakta od názorů 
a hodnocení, ověřuje fakta pomocí otázek nebo 
porovnáváním s dostupnými informačními zdroji 

 
 
 
 
 
 Hrdinové dávných 

dob 
 Kraj mého zpěvu 
 Z Čech až na konec 

světa 
 Strom života 

 
 Prkna, která 

znamenají svět 
 Válka je vůl 

JV 
KSAV 
IVT 
cizí jazyky 
NN 
D 
Z 
 
Bi 
 
EV 
 
 
Ch 
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 uvádí základní literární směry a jejich významné 
představitele v české a světové literatuře 

 rozpoznává základní rysy výrazného individuálního stylu 
autora 

 rozlišuje literaturu hodnotnou a konzumní, svůj názor 
doloží argumenty 

 samostatně připraví a přednese referát s literární ukázkou 

 Příběhy psané 
životem 
 

 Pro tebe, má lásko 
 Fantastické světy 
 Zasmějte se, smáči 
 Dokud se zpívá 
 Čtení pod polštář 

 

 
Literatura: 
Hanzová, M. – Žáček, J.: Čítanka pro 8. ročník základní školy a tercii víceletého gymnázia, Fragment. 
 

7.20  IV. ročník 
 
IV. ročník – téma: Teorie literatury 
 
Výstupy Učivo MV 
 žák zná vhodné příručky k teorii literatury 
 žák umí určit literární druh literárního díla 
 nalezne námět, určí prostředí, hrdinu, témata, kompozici 

příběhu 
 žák pozná obrazná pojmenování, rým, rytmus 

 umění 
 funkce literatury 
 literární druhy 
 žánry 
 struktura literárního díla 

(plán tematický, 
jazykový, kompoziční) 

 teorie verše (veršové 
systémy) 

EV 
cizí jazyky 

 
IV. ročník – téma: Antická literatura 
 
Výstupy Učivo MV 
 žák pozná epos, mýtus, bajku, ódu, tragedii, komedii, 

dialog, elegii, satiru, řeč aj. 
 řecká epika, lyrika, 

drama a jejich 
představitelé 

 římská lyrika, epika a 
drama a jejich 
představitelé 

LJ 
EV 

 
IV. ročník – téma: Počátky evropské literatury 
 
Výstupy Učivo MV 
 žák pozná prvky rytířské kultury a vliv šíření křesťanství 

v Evropě 
 hrdinská epika 
 rytířská epika 
 milostná lyrika 
 měšťanská satira 

D 
EV 
LJ, FJ, 
NJ, AJ, 
SJ 

 
IV. ročník – téma: Literární památky na našem území do počátku 15. století 
 
Výstupy Učivo MV 
 žák uvádí nejstarší památky literatury ve 

staroslověnštině, latině i češtině 
 žák rozpoznává realitu a literární fikci 
 žák pozná legendy, kroniky, epiku, lyriku, drama, 

dialogy, satiry, kázání, traktát aj. a jejich typické znaky a 
prostředky 

 žák ovládá v praxi práci s časovými tabulkami, rejstříkem 
literárních termínů a poznámkami k výslovnosti v 
učebnicích 

 počátky české 
literatury 
 

 rozvoj literatury ve 14. 
století a situace na 
počátku století 15.  

 literatura doby husitské 

D 
EV 
 

 
Literatura: 
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Martinková, V.: Teorie literatury, Trizonia Praha. 
Horáková, M.: Literatura l, výbor textů, interpretace, literární teorie, Scientia Praha. 
Horáková, M. – Kysučan, L.: Literatura l, výklad, interpretace, literární teorie, Scientia Praha. 

 

7.21  V. ročník 
 
V. ročník – téma: Renesanční písemnictví 
 
Výstupy Učivo MV 
 žák vysvětluje a dokládá vztah renesance k antice, 

vysvětluje obraznost, zná typické autory a interpretuje 
jejich nejznámější díla 

 žák vybírá v ukázce typické znaky renesančního díla, 
náměty, charakterizuje postavy, uvádí případný autorský 
kontext, pozná epos, rámcovou povídku, sonet, 
francouzskou baladu a jejich typické znaky a prostředky, 
případně jejich parafráze 

 žák vystihne podstatu české renesance a doloží ji 
 žák rozliší a specifikuje jednotky vyprávění (časoprostor, 

vypravěč, postavy) a zhodnotí jejich funkci a účinek na 
čtenáře 

 rozezná typy promluv a vyprávěcí způsoby a posoudí 
jejich funkci v konkrétním textu 

 na konkrétních příkladech popíše specifické prostředky 
básnického jazyka a objasní jejich funkci v textu 

 světová literatura 
 renesance a 

humanismus v českých 
zemích 

EV 
cizí jazyky 

 
V. ročník – téma: Barokní písemnictví 
 
Výstupy Učivo MV 
 žák uvádí evropský historický kontext daného období a 

jeho vliv na národní literatury 
 žák uvádí typické autory a interpretuje jejich nejznámější 

díla 
 žák vybírá v ukázce typické znaky, vysvětluje námět, 

smysl díla, obraznost jazyka, symboliku, citace, 
parafráze, existenciální motivy 
uvádí případný kontext, pozná svatební lyriku, mystickou 
poezii a jejich typické znaky a prostředky, drama 

 žák vystihne specifikum českého baroka a doloží je 

 světová literatura 
 česká literatura 

EV 
cizí jazyky 

 
V. ročník – téma: Klasicistní, osvícenské a preromantické písemnictví 
 
Výstupy Učivo MV 
 žák vysvětlí znaky klasicismu, vztah k antice, rozliší 

vyšší a nižší žánry, rozpozná jejich rysy 
 žák vysvětlí znaky osvícenství a projevy v národních 

literaturách 
 žák vyjmenuje typické znaky preromantismu, vysvětlí 

příčiny vzniku směru, popíše typického hrdinu a doloží 
příklady z četby 

 žák vystihne podstatné rysy základních period vývoje 
české i světové literatury, významných uměleckých 
směrů, uvede jejich představitele a charakterizuje a 
interpretuje jejich přínos pro vývoj literatury a literárního 
myšlení 

 žák vybírá v ukázce typické znaky uměleckého směru a 
díla, uvádí námět, postavy, prostředí, kompoziční a 
jazykové zajímavosti, uvádí případný autorský kontext, 
pozná román, povídku, satiru aj. a jejich typické znaky a 
prostředky, případně jejich parafráze 

 klasicismus 
 

 osvícenství 
 

 preromantismus 
 
 

 opakování 

D 
EV 
LJ, FJ, 
NJ, AJ 



5.1 Český jazyk a literatura 

  

 
V. ročník – téma: Literatura českého národního obrození 
 
Výstupy Učivo MV 
 žák vysvětlí specifičnost vývoje české literatury a vyloží 

její postavení v kontextu literatury světové (vzájemná 
inspirace, příbuznost, odlišnosti a jejich příčiny) 

 žák uvádí historický kontext daného období a jeho vliv 
na literaturu 

 žák přiřazuje typické autory a interpretuje jejich 
nejznámější díla 

 žák vybírá v ukázce typické znaky, vysvětluje námět, 
smysl díla, specifikum jazyka aj. 

 žák rozliší texty spadající do oblasti tzv. literatury vážné, 
středního proudu a literárního braku a svůj názor 
argumentačně zdůvodní 

 první etapa 
 druhá etapa 

D 
EV 

 
Literatura: 
Horáková, M.: Literatura l, výbor textů, interpretace, literární teorie, Scientia Praha. 
Horáková, M. – Kysučan, L.: Literatura l, výklad, interpretace, literární teorie, Scientia Praha. 
 

7.22  Vl. ročník 
 
Vl. ročník – téma: Opakování 
 
Výstupy Učivo MV 
 žák vystihne podstatné rysy základních period vývoje 

české i světové literatury, významných uměleckých 
směrů z předchozích ročníků, uvede jejich představitele a 
charakterizuje a interpretuje jejich přínos pro vývoj 
literatury a literárního myšlení 

 světová literatura 
 česká literatura 

EV 
cizí jazyky 

 
Vl. ročník – téma: Světová literatura období romantismu 
 
Výstupy Učivo MV 
 žák vysvětlí znaky romantismu, příčiny jeho vzniku a 

projevy v národních literaturách 
 žák uvádí typické autory a interpretuje jejich nejznámější 

díla 
 žák samostatně referuje o přečteném díle (podle 

struktury literárního díla) a srovnává je s ostatními 
 žák vybírá v ukázce typické znaky směru a autora, 

vysvětluje kontext, námět, smysl díla, specifikum jazyka 
aj. 

 anglická literatura 
 francouzská literatura 
 německá literatura aj. 

D 
EV 
cizí jazyky 

 
Vl. ročník – téma: Česká literatura období romantismu 
 
Výstupy Učivo MV 
 žák vysvětlí specifičnost vývoje české romantické 

literatury 
 žák uvádí typické autory a interpretuje jejich nejznámější 

díla 
 žák samostatně referuje o přečteném díle (podle 

struktury literárního díla) a srovnává je s ostatními 
 žák vybírá v ukázce typické znaky směru a autora, 

vysvětluje kontext, námět, smysl díla, obraznost jazyka, 
symboliku, citace, parafráze, existenciální motivy, 
specifikum jazyka aj. 

 romantismus 
 biedermeier 
 počátky realismu 

D 
EV 
cizí jazyky 

 
Vl. ročník – téma: Světová realistická a naturalistická literatura 
 



5.1 Český jazyk a literatura 

  

Výstupy Učivo MV 
 žák vysvětlí znaky realismu, příčiny jeho vzniku a projevy 

v národních literaturách 
 žák samostatně uvádí typické autory v národních 

literaturách, jejich typické znaky 
a interpretuje jejich nejznámější díla 

 žák samostatně referuje o přečteném díle (podle 
struktury literárního díla) a srovnává je s ostatními 

 žák vybírá v ukázce typické znaky směru a autora, 
vysvětluje kontext, námět, smysl díla, specifikum jazyka 
aj. 

 francouzská literatura 
 anglická literatura 
 americká literatura 
 ruská literatura aj. 

D 
cizí jazyky 

 
Vl. ročník – téma: Česká literatura 60.–70. let, novoromantismus 
 
Výstupy Učivo MV 
 žák samostatně uvádí typické autory, jejich znaky a 

zaměření a interpretuje jejich nejznámější díla 
 žák samostatně referuje o přečteném díle (podle 

struktury literárního díla) a srovnává je s ostatními 
 žák vybírá v ukázce typické znaky směru a autora, 

vysvětluje kontext, námět, smysl díla, obraznost jazyka, 
symboliku, citace, parafráze, existenciální motivy, 
specifikum jazyka aj. 

 generace almanachu 
Máj 

 generace almanachu 
Ruch 

 generace časopisu 
Lumír, 
novoromantismus 

D 

 
Vl. ročník – téma: Česká realistická povídka a román v 2. polovině 19. století 
 
Výstupy Učivo MV 
 žák vysvětlí specifičnost vývoje české literatury 
 žák samostatně uvádí typické autory podle zaměření a 

interpretuje jejich nejznámější díla 
 žák samostatně referuje o přečteném díle (podle 

struktury literárního díla) a srovnává je s ostatními 
 žák vybírá v ukázce typické znaky směru a autora, 

vysvětluje kontext, námět, smysl díla, specifikum jazyka 
aj. 

 vědecký realismus 
 téma venkova,  

města 
a historie 

 naturalismus 

D 
cizí jazyky 

 
Vl. ročník – téma: Podněty ze světové poezie a počátky české moderní poezie 
 
Výstupy Učivo MV 
 žák samostatně charakterizuje typické směry, uvádí i 

autory a interpretuje jejich nejznámější díla 
 žák samostatně referuje o přečteném díle (podle 

struktury literárního díla) a srovnává je s ostatními 
 žák vybírá v ukázce typické znaky směru a autora, 

vysvětluje kontext, námět, smysl díla, specifikum jazyka 
aj. 

 prokletí básníci 
 dekadence 
 symbolismus 
 impresionismus 

D 
EV 
cizí jazyky 

 
 
Vl. ročník – téma: Česká moderna 
 
Výstupy Učivo MV 
 žák samostatně charakterizuje typické směry, uvádí 

typické autory a interpretuje jejich nejznámější díla 
 žák samostatně referuje o přečteném díle (podle 

struktury literárního díla) a srovnává je s ostatními 
 žák vybírá v ukázce typické znaky směru a autora, 

vysvětluje kontext, námět, smysl díla, specifikum jazyka 
aj. 

 žák ovládá v praxi práci s časovými tabulkami, rejstříkem 
autorů, literárních termínů a poznámkami k výslovnosti v 
učebnicích 

 česká moderna 
symbolismus 
impresionismus 

 katolická moderna 
 česká dekadence 
 české drama počátku 

20. století 
 kritika v literatuře 

l9.století 

D 
EV 
cizí jazyky 

 



5.1 Český jazyk a literatura 

  

Literatura: 
Hrabáková, J. – Kupcová, H. – Stejskalová, A.: Literatura ll, výbor textů, interpretace, literární teorie, 
Klett Praha. 
Hrabáková, J. – Kupcová, H. – Stejskalová, A. – Peterka, J.: Literatura ll, výklad, interpretace, literární 
teorie, Klett Praha. 
 

7.23  Vll. ročník 
 
Vll. ročník – téma: Opakování 
 
Výstupy Učivo MV 
 žák vystihne podstatné rysy základních period vývoje 

české i světové literatury, významných uměleckých 
směrů z předchozích ročníků, uvede jejich představitele a 
charakterizuje a interpretuje jejich přínos pro vývoj 
literatury a literárního myšlení 

 světová literatura 
 česká literatura 

D 
EV 
cizí jazyky 

 
Vll. ročník – téma: Moderní básnické směry ve světové literatuře 1. poloviny 20. století 
 
Výstupy Učivo MV 
 žák samostatně charakterizuje typické směry, uvádí i 

autory a interpretuje jejich nejznámější díla 
 žák samostatně referuje o přečteném díle (podle 

struktury literárního díla) a srovnává je s ostatními 
 žák vybírá v ukázce typické znaky směru a autora, 

vysvětluje kontext, námět, smysl díla, specifikum jazyka 
aj. 

 futurismus, kubismus, 
kubofuturismus, 
dadaismus, 
expresionismus, 
surrealismus 

D 
EV 
cizí jazyky 

 
Vll. ročník – téma: Próza a drama ve světové literatuře 1. poloviny 20. století 
 
Výstupy Učivo MV 
 žák samostatně charakterizuje experimentální postupy, 

uvádí typické autory a interpretuje jejich nejznámější díla 
 žák samostatně uvádí typické autory v národních 

literaturách, jejich typické znaky 
a interpretuje jejich nejznámější díla 

 žák samostatně referuje o přečteném díle (podle 
struktury literárního díla) a srovnává je s ostatními 

 žák vybírá v ukázce typické znaky směru a autora, 
vysvětluje kontext, námět, smysl díla, obraznost jazyka, 
symboliku, citace, parafráze, existenciální motivy, 
specifikum jazyka aj. 

 experimentální 
postupy v meziválečné 
próze 

 angloamerická 
literatura 

 francouzská literatura 
 literatura v němčině 
 ruská a sovětská 

literatura aj. 

D 
EV 
cizí jazyky 

 
Vll. ročník – téma: Česká poezie 1. poloviny 20. století 
 
Výstupy Učivo MV 
 žák samostatně charakterizuje směry, tendence a 

témata v daném období, uvádí typické autory, uvádí a 
interpretuje jejich nejznámější díla 

 žák samostatně referuje o přečteném díle (podle 
struktury literárního díla) a srovnává je s ostatními 

 žák vybírá v ukázce typické znaky směru a autora, 
vysvětluje kontext (i světový), námět, smysl díla, 
specifikum jazyka aj. 

 česká poezie a próza 
na počátku století 

 Almanach na rok 1914 
 reakce na první 

světovou válku 
 proletářská poezie, 

poetismus, 
surrealismus 

 skupiny a osobnosti 
meziválečné poezie 

 česká poezie za 
okupace 

D 
cizí jazyky 

 
Vll. ročník – téma: Česká próza a drama1. poloviny 20. století 
 



5.1 Český jazyk a literatura 

  

Výstupy Učivo MV 
 žák samostatně charakterizuje tendence a témata 

v daném období, uvádí typické autory, uvádí a 
interpretuje jejich nejznámější díla 

 žák samostatně charakterizuje experimentální postupy, 
uvádí typické autory a interpretuje jejich nejznámější díla 

 žák samostatně uvádí typické autory a interpretuje jejich 
nejznámější díla, přiřazuje ke správným skupinám a 
tematickým okruhům 

 žák samostatně referuje o přečteném díle (podle 
struktury literárního díla) a srovnává je s ostatními 

 žák vybírá v ukázce typické znaky směru a autora, 
vysvětluje kontext, námět, smysl díla, obraznost jazyka, 
symboliku, citace, parafráze, existenciální motivy, 
specifikum jazyka aj. 

 1. světová válka a 
reakce na ni 

 expresionistická a 
experimentální próza 

 ruralismus a 
venkovská próza 

 okruh Lidových novin 
 imaginativní a 

baladická próza 
 literatura socialisticky 

orientovaná 
 psychologická próza 
 próza v období 2. 

světové války 
 drama klasické, 

avantgardní 
 literární kritika, estetika 

D 
EV 
cizí jazyky 

 
Literatura: 
Prokop, V.: Přehled světové literatury 20. století, O.K.-Soft Sokolov. 
Prokop, V.: Čítanka k přehledu světové literatury 20. století, O.K.-Soft Sokolov. 
Prokop, V.: Přehled české literatury 20. století, O.K.-Soft Sokolov. 
Prokop, V.: Čítanka k přehledu české literatury 20. století, O.K.-Soft Sokolov. 
 

7.24  Vlll. ročník 
 
Vlll. ročník – téma: Opakování 
 
Výstupy Učivo MV 
 žák vystihne podstatné rysy základních period vývoje 

české i světové literatury, významných uměleckých 
směrů z předchozích ročníků, uvede jejich představitele a 
charakterizuje a interpretuje jejich přínos pro vývoj 
literatury a literárního myšlení 

 světová literatura 
 česká literatura 

EV 
cizí jazyky 

 
 
Vlll. ročník – téma: Světová literatura po 2. světové válce 
 
Výstupy Učivo MV 
 žák samostatně charakterizuje tendence a témata 

v daném období, uvádí typické autory, uvádí a 
interpretuje jejich nejznámější díla 

 žák samostatně charakterizuje nové směry a 
experimentální postupy, uvádí typické autory a 
interpretuje jejich nejznámější díla 

 žák samostatně uvádí typické autory národních literatur 
a interpretuje jejich nejznámější díla, přiřazuje ke 
správným skupinám a tematickým okruhům 

 žák samostatně referuje o přečteném díle (podle 
struktury literárního díla) a srovnává je s ostatními 

 žák vybírá v ukázce typické znaky směru a autora, 
vysvětluje kontext, námět, smysl díla, obraznost jazyka, 
symboliku, citace, parafráze, existenciální motivy, 
specifikum jazyka aj. 

 reakce na válku 
 existencionalismus, 

neorealismus, nový 
román 

 Rozhněvaní mladí 
muži, beatnici 

 absurdní literatura 
 magický realismus 
 postmodernismus 
 obraz života člověka v 

poválečném světě, v 
totalitní společnosti 

 anglická, americká 
literatura 

 francouzská literatura 
 německá literatura 
 ruská a sovětská lit. aj. 
 sci-fi 
 fantasy 
 představitelé 

světového dramatu 

D 
EV 
cizí jazyky 



5.1 Český jazyk a literatura 

  

 
Vlll. ročník – téma: Česká literatura po 2. světové válce 
 
Výstupy Učivo MV 
 žák vysvětlí specifičnost vývoje české literatury a vyloží 

její postavení v kontextu literatury světové 
 žák samostatně charakterizuje tendence a témata 

v daném období, uvádí typické autory, uvádí a 
interpretuje jejich nejznámější díla, přiřazuje ke 
správným skupinám a tematickým okruhům 

 žák samostatně referuje o přečteném díle (podle 
struktury literárního díla) a srovnává je s ostatními 

 žák vybírá v ukázce typické znaky směru a autora, 
vysvětluje kontext, námět, smysl díla, obraznost jazyka, 
symboliku, citace, parafráze, specifikum jazyka aj. 

 žák při práci s textem: 
na konkrétních příkladech popíše specifické prostředky 
básnického jazyka a objasní jejich funkci v textu, 
rozliší a specifikuje jednotky vyprávění (časoprostor, 
vypravěč, postavy) a zhodnotí jejich funkci a účinek na 
čtenáře, 
rozezná typy promluv a vyprávěcí způsoby a posoudí 
jejich funkci v konkrétním textu, 
při interpretaci literárního textu ve všech jeho kontextech 
uplatňuje prohloubené znalosti o struktuře literárního 
textu, literárních žánrech a literárněvědných termínech, 
identifikuje využití jednoho textu v textu jiném 
(intertextovost) a objasní jeho funkci a účinek na čtenáře, 
postihne smysl textu, vysvětlí důvody a důsledky různých 
interpretací téhož textu, porovná je a zhodnotí, odhalí 
eventuální dezinterpretace textu, 
rozliší texty spadající do oblasti tzv. literatury vážné, 
středního proudu a literárního braku a svůj názor 
argumentačně zdůvodní, 
samostatně interpretuje dramatické, filmové a televizní 
zpracování literárních děl 

 rozliší umělecký text od neuměleckého, nalezne jevy, 
které činí text uměleckým 

 jednotlivá období a 
projevy v literatuře 
(osvobození, cenzura, 
schematismus, 
uvolňování po 
Stalinově smrti a v 60. 
letech, normalizace a 
rozštěpení literatury, 
osvobození po r. 1989, 
současné tendence) 

 bezprostřední reakce 
na válku 

 poezie, tendence, 
skupiny, časopisy, 
osobnosti, zpívaná 
poezie 

 próza, náměty, 
tendence, okruhy 
spisovatelů, osobnosti 

 film, filmové adaptace 
 experimenty 
 tendence v 

současnosti 
 české drama od 2. 

světové války 
 literární kritika 

D 
EV 
cizí jazyky 

 
Literatura: 
Prokop, V.: Přehled světové literatury 20. století, O.K.-Soft Sokolov. 
Prokop, V.: Čítanka k přehledu světové literatury 20. století, O.K.-Soft Sokolov. 
Prokop, V.: Přehled české literatury 20. století, O.K.-Soft Sokolov. 
Prokop, V.: Čítanka k přehledu české literatury 20. století, O.K.-Soft Sokolov. 
 



5.1 Český jazyk a literatura 

  

5.1.2 Učební osnovy volitelného/nepovinného předmětu seminář z češtiny 
pro oktávy 
 
 

1. Název předmětu, jeho zkratka a základní popis 
 
Maturitní seminář z češtiny pro oktávy (SČO) je určen aktivním čtenářům, kteří si chtějí vybrat 
češtinu jako svůj profilový maturitní předmět. 
 
2. Charakteristika předmětu SČO 
 
Cílem předmětu je společně vytvořit 20 tematických okruhů, které mohou být pojaty žánrově, 
zeměpisně, tematicky, inspiračně… vlastně jakkoliv, a dále příprava odborné práce. 
Forma zkoušky: literárně-vědná/historická práce a její obhajoba, slohová práce (psaná na místě, 
rukou, po dobu asi 4 hodin) a ústní zkouška (z dvaceti okruhů). 
(Jde o tři rovnocenné části - pro úspěšné složení maturitní zkoušky je nutné úspěšně absolvovat 
každou z nich.) 
 
3. Klíčové kompetence v SČO – viz 5.1.1 
 
4. Výchovné a vzdělávací strategie SČO – viz 5.1.1 
 
5. Forma výuky SČO 
 

ročník V VI VII VIII 
hodin týdně / z toho půlených - - - 2 

 
organizace výuky Výuka probíhá ve dvouhodinovém bloku jednou týdně, skupinu tvoří obvykle 

5–20 žáků. 
 

organizační formy 
práce 

Vyučovací hodina; součástí semináře je samostatná příprava odborné párce, 
dále může být jeho součástí práce ve dvojicích či skupinách na odborné téma. 

 
místo realizace Učebna. 

 
6. Průřezová témata SČO – viz 5.1.1  
 
7. Učivo, výstupy, mezipředmětové vazby SČO  
 
7.1  VIII. ročník – téma: Literární teorie a historie 
 

Výstupy Učivo MV 
 žák při práci s textem: na konkrétních příkladech popíše 

specifické prostředky básnického jazyka a objasní jejich 
funkci v textu, rozliší a specifikuje jednotky vyprávění 
(časoprostor, vypravěč, postavy) a zhodnotí jejich funkci 
a účinek na čtenáře, rozezná typy promluv a vyprávěcí 
způsoby a posoudí jejich funkci v konkrétním textu, při 
interpretaci literárního textu ve všech jeho kontextech 
uplatňuje prohloubené znalosti o struktuře literárního 
textu, literárních žánrech a literárněvědných termínech, 
identifikuje využití jednoho textu v textu jiném 
(intertextovost) a objasní jeho funkci a účinek na 
čtenáře, postihne smysl textu, vysvětlí důvody 
a důsledky různých interpretací téhož textu, porovná je a 
zhodnotí, odhalí eventuální dezinterpretace textu, rozliší 
texty spadající do oblasti tzv. literatury vážné, středního 
proudu a literárního braku a svůj názor argumentačně 
zdůvodní, samostatně interpretuje dramatické, filmové 
a televizní zpracování literárních děl  

 žák samostatně referuje o přečteném díle (podle 

 světová literatura 
 česká literatura 
 poezie 
 próza 
 drama 
 literární kritika 
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struktury literárního díla) a srovnává je s ostatními    
 žák vybírá v ukázce typické znaky směru a autora, 

vysvětluje kontext, námět, smysl díla, obraznost jazyka, 
symboliku, citace, parafráze, specifikum jazyka aj. 
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5.1.3 Učební osnovy volitelného/nepovinného předmětu česká a světová 
literatura ve filmu 
 
 

1. Název předmětu, jeho zkratka a základní popis 
 
Seminář česká a světová literatura ve filmu (ČSLF) je určen studentům oktáv. 
 
2. Charakteristika předmětu ČSLF 
 
Seminář je založen na srovnávání literárního a filmového díla. 
Částečná úprava seznamu děl podle přání zúčastněných probíhá na prvním semináři, zaměřili 
bychom se na literaturu vzniklou od 2. světové války, a to převážně českou. Také filmová zpracování 
autorů z české nové vlny. Díla korespondují s nabídkou ve školním seznamu literatury k maturitě. 
Smyslem je pomoci hlouběji pochopit dílo v kontextu dobovém i uměleckém a dále práce s původním 
textem z literárního díla. Smyslem je také poznat širší spektrum literárních děl.  
Každý seminarista pro ostatní zpracuje cca jedno literární dílo a poreferuje o něm, dále se účastní 
rozborů a diskusí nad díly ostatními. 
 
3. Klíčové kompetence ČSLF – viz 5.1.1 
 
4. Výchovné a vzdělávací strategie ČSLF – viz 5.1.1 
 
5. Forma výuky ČSLF 
 

ročník V VI VII VIII 
hodin týdně / z toho půlených - - - 2 

 
organizace výuky Výuka probíhá ve dvouhodinovém bloku jednou týdně, skupinu tvoří obvykle 

5–20 žáků. 
 

organizační formy 
práce 

Vyučovací hodina; součástí semináře je samostatná příprava referátu a 
výstup, dále diskuse. 

 
místo realizace Učebna. 

 
6. Průřezová témata ČSLF  – viz 5.1.1  
 
7. Učivo, výstupy, mezipředmětové vazby ČSLF  
 
7.1  VIII. ročník – téma: Literární teorie a historie 
 

Výstupy Učivo MV 
 žák při práci s textem: na konkrétních příkladech popíše 

specifické prostředky básnického jazyka a objasní jejich 
funkci v textu, rozliší a specifikuje jednotky vyprávění 
(časoprostor, vypravěč, postavy) a zhodnotí jejich funkci 
a účinek na čtenáře, rozezná typy promluv a vyprávěcí 
způsoby a posoudí jejich funkci v konkrétním textu, při 
interpretaci literárního textu ve všech jeho kontextech 
uplatňuje prohloubené znalosti o struktuře literárního 
textu, literárních žánrech a literárněvědných termínech, 
identifikuje využití jednoho textu v textu jiném 
(intertextovost) a objasní jeho funkci a účinek na 
čtenáře, postihne smysl textu, vysvětlí důvody 
a důsledky různých interpretací téhož textu, porovná je a 
zhodnotí, odhalí eventuální dezinterpretace textu, rozliší 
texty spadající do oblasti tzv. literatury vážné, středního 
proudu a literárního braku a svůj názor argumentačně 
zdůvodní, samostatně interpretuje dramatické, filmové 

 světová literatura 
 česká literatura 
 poezie 
 próza 
 drama 
 literární kritika 
 film 
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a televizní zpracování literárních děl  
 žák samostatně referuje o přečteném díle (podle 

struktury literárního díla) a srovnává je s ostatními    
 žák vybírá v ukázce typické znaky směru a autora, 

vysvětluje kontext, námět, smysl díla, obraznost jazyka, 
symboliku, citace, parafráze, specifikum jazyka aj. 
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5.1.4 Učební osnovy volitelného/nepovinného předmětu starší česká a 
světová literatura ve filmu 
 
 

1. Název předmětu, jeho zkratka a základní popis 
 
Seminář Starší česká a světová literatura ve filmu (SČSLF) je určen studentům septim. 
 
2. Charakteristika předmětu 
 
Seminář je založen na srovnávání literárního a filmového díla. 
Částečná úprava seznamu děl podle přání zúčastněných probíhá na prvním semináři, zaměřili 
bychom se na literaturu vzniklou do 2. světové války. 
Smyslem je pomoci hlouběji pochopit dílo v kontextu dobovém i uměleckém a dále práce s původním 
textem z literárního díla. Smyslem je také poznat širší spektrum literárních děl. 
Každý seminarista pro ostatní zpracuje cca jedno literární dílo a poreferuje o něm, dále se účastní 
rozborů a diskusí nad díly ostatními. 
 
3. Klíčové kompetence SČSLF  – viz 5.1.1 
 
4. Výchovné a vzdělávací strategie SČSLF  – viz 5.1.1 
 
5. Forma výuky SČSLF 
 

ročník V VI VII VIII 
hodin týdně / z toho půlených - 2 2 - 

 
organizace výuky Výuka probíhá ve dvouhodinovém bloku jednou týdně, skupinu tvoří obvykle 

5–20 žáků. 
 

organizační formy 
práce 

Vyučovací hodina; součástí semináře je samostatná příprava referátu a 
výstup, dále diskuse. 

 
místo realizace Učebna. 

 
6. Průřezová témata – viz 5.1.1  
 
7. Učivo, výstupy, mezipředmětové vazby SČSLF  
 
7.1  VII. a VIII. ročník – téma: Literární teorie a historie 
 

Výstupy Učivo MV 
 žák při práci s textem: na konkrétních příkladech popíše 

specifické prostředky básnického jazyka a objasní jejich 
funkci v textu, rozliší a specifikuje jednotky vyprávění 
(časoprostor, vypravěč, postavy) a zhodnotí jejich funkci 
a účinek na čtenáře, postihne smysl textu, vysvětlí 
důvody a důsledky různých interpretací téhož textu, 
porovná je a zhodnotí, odhalí eventuální dezinterpretace 
textu, rozliší texty spadající do oblasti tzv. literatury 
vážné, středního proudu a literárního braku a svůj názor 
argumentačně zdůvodní, samostatně interpretuje 
dramatické, filmové a televizní zpracování literárních děl  

 žák samostatně referuje o přečteném díle (podle 
struktury literárního díla) a srovnává je s ostatními    

 žák vybírá v ukázce typické znaky směru a autora, 
vysvětluje kontext, námět, smysl díla, obraznost jazyka, 
symboliku, citace, parafráze, specifikum jazyka aj. 

 světová literatura 
 česká literatura 
 poezie 
 próza 
 drama 
 literární kritika 
 film 
  
Učivo VII. a VIII. ročníku 
se liší výběrem titulů. 
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5.1.5 Učební osnovy volitelného/nepovinného předmětu literární seminář 
ČJL 
 
 

1. Název předmětu, jeho zkratka a základní popis 
 
Seminář Literární seminář ČJL (LSČJL) je určen studentům oktáv. 
 
2. Charakteristika předmětu LSČJL  
 
Seminář je založen na četbě a interpretaci děl české a světové literatury, zejména z období 20. a 21. 
století. 
Seminář je určen studentům s intenzivním zájmem o literaturu, kteří mají někdy pocit, že v běžných 
hodinách ČJL nemají dostatek prostoru k hlubšímu seznámení se jednak se světovou, jednak českou 
literaturou posledního období, případně (z našeho úhlu pohledu) s tzv. okrajovými či menšinovými 
literaturami. Účastníci semináře by s pomocí vyučujícího měli definovat náročností odpovídající okruhy 
pro školní maturitní zkoušku, které budou zároveň reflektovat jejich literární a společensko-vědní 
zájmy. 
V semináři by měly také vzniknout literárně vědné či literárně historické maturitní práce, studenti se 
budou seznamovat s postupem psaní a výzkumu, sdílet problémy, které při psaní práce podobného 
charakteru nutně vyvstávají. Budou (znovu) poučeni o náležité grafické úpravě podobné práce, citační 
normě atp.  
Součástí semináře budou referáty o zvolené četbě, během nichž si studenti zopakují umění 
prezentace a kultivovaného projevu.  
Další plánovanou součástí semináře jsou procházky a exkurze, případně návštěva souvisejících 
přednášek, divadelních představení či festivalů. Ideálně by vše mělo reflektovat problémy současného 
světa a vztahovat se k nim. 
 
3. Klíčové kompetence LSČJL – viz 5.1.1 
 
4. Výchovné a vzdělávací strategie LSČJL – viz 5.1.1 
 
5. Forma výuky 
 

ročník V VI VII VIII 
hodin týdně / z toho půlených - - - 2 

 
organizace výuky Výuka probíhá ve dvouhodinovém bloku jednou týdně, skupinu tvoří obvykle 

5–15 žáků. 
 

organizační formy 
práce 

Vyučovací hodina; součástí semináře je samostatná příprava referátu a 
výstup, dále diskuse. 

 
místo realizace Primárně učebna, případně terén, knihovny, muzea, FFUK a podobně. 

 
6. Průřezová témata LSČJL  – viz 5.1.1  
 
7. Učivo, výstupy, mezipředmětové vazby LSČJL  
 
7.1  VIII. ročník – téma: Literární teorie a historie 
 

Výstupy Učivo MV 
 orientace v moderní světové literatuře s důrazem na 

anglofonní oblast 
 práce s cizojazyčnými prameny a odbornou literaturou 
 individuální způsoby reflexe 
 sepsání vlastní první větší samostatné literárně vědné či 

literárně historické práce 
 řízená diskuse 

 světová literatura 
 česká literatura 
 poezie 
 próza 
 drama 
 literární kritika 
 film 
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 orientace v pražských knihovnách a ústavech 
 návštěva odpovídajících institucí (FF UK, AV, PNP) 
 referáty, sdílení 
 procvičování kultivovaného, spisovného projevu 
 tvůrčí psaní s vazbou na prostudované texty 
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5.1.6 Učební osnovy volitelného/nepovinného předmětu česká literatura 
v samizdatu a exilu 
 
 

1. Název předmětu, jeho zkratka a základní popis 
 
Seminář Česká literatura v samizdatu a exilu (ČLSE) je určen studentům kvint až oktáv. 
 
2. Charakteristika předmětu ČLSE 
 
Seminář seznamuje studenty s dějinami české poválečné literatury vně oficiálního, státem povoleného 
a řízeného proudu – s literaturou ineditní, vydávanou v samizdatu a v exilu. 
Smyslem semináře je doplnit povědomí studentů o společensko-historickém období totality 
v Československu, seznámit je jak s cenzurní praxí a omezováním svobody slova a všemi jejich 
důsledky, tak s osudy konkrétních perzekvovaných, umlčených nebo jen ostrakizovaných autorů a 
s konkrétními literárními texty, které tito autoři v daném období psali. Na základě návštěv knihovny 
Libri Prohibiti a seznámení s jejich fondy studenti také nahlédnou do problematiky bibliografického 
zpracování knih daného období a seznámí se s celou šíří „ zakázaných“ knih a periodik (s přesahy 
k situaci na Slovensku, v Polsku, ke krajanským tiskům apod.) 
Každý seminarista v druhé půli školního roku zpracuje formou referátu vybrané dílčí téma (představení 
samizdatové či exilové edice či periodika neb jiného počinu) na základě samostatné práce s fondy 
knihovny Libri Prohibiti. Studenti průběžně čtou zadaná umělecká díla nebo studie a články. 
 
3. Klíčové kompetence ČLSE  – viz 5.1.1 
 
4. Výchovné a vzdělávací strategie ČLSE  – viz 5.1.1 
 
5. Forma výuky ČLSE 
 

ročník V VI VII VIII 
hodin týdně / z toho půlených 2 / 2/ 2/ 2 

 
organizace výuky Výuka probíhá ve dvouhodinovém bloku jednou týdně, skupinu tvoří obvykle 

5–20 žáků. 
 

organizační formy 
práce 

Vyučovací hodina; diskuse; exkurze. 

 
místo realizace Učebna. 

 
6. Průřezová témata ČLSE  – viz 5.1.1  
 
7. Učivo, výstupy, mezipředmětové vazby ČLSE  
 
7.1  VIII. ročník – téma: Literární teorie a historie 
 

Výstupy Učivo MV 
 žák rozumí příčinám a následkům nesvobody slova 

v totalitním období, dokáže samostatně popsat, jaký 
dopad pro mělo pro dějiny české literatury dělení na na 
oficiální a neoficiální, rozumí občanským a uměleckým 
postojům perzekvovaných nebo zakazovaných autorů, 
orientuje se v českých samizdatových edicích a 
exilových nakladatelstvích a rozumí specifikům takové 
„nakladatelské“ praxe; nabyté znalosti kontextualizuje 
s učivem z dějepisu a z českého jazyka a literatury 

 žák při práci s textem: na konkrétních příkladech popíše 
specifické prostředky básnického jazyka a objasní jejich 
funkci v textu, rozliší a specifikuje jednotky vyprávění 
(časoprostor, vypravěč, postavy) a zhodnotí jejich funkci 

 česká literatura 
 poezie 
 próza 
 esejistika 
 

D, ZSV 
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a účinek na čtenáře, rozezná typy promluv a vyprávěcí 
způsoby a posoudí jejich funkci v konkrétním textu, při 
interpretaci literárního textu ve všech jeho kontextech 
uplatňuje prohloubené znalosti o struktuře literárního 
textu, literárních žánrech a literárněvědných termínech, 
identifikuje využití jednoho textu v textu jiném 
(intertextovost) a objasní jeho funkci a účinek na 
čtenáře, postihne smysl textu, vysvětlí důvody 
a důsledky různých interpretací téhož textu, porovná je a 
zhodnotí, odhalí eventuální dezinterpretace textu,  
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5.1.7 Učební osnovy volitelného/nepovinného předmětu hraj: Divadelní 
seminář 
 

1. Název předmětu, jeho zkratka a základní popis 
 
Seminář Hraj: Divadelní seminář (SD) je určen žákům ročníků vyššího gymnázia se zájmem 
o divadlo, případně příbuzné performativní umělecké disciplíny.  
 
2. Charakteristika předmětu SD 
 
Seminář je zaměřen na seznámení žáků se základními teatrologickými pojmy a rozvíjení jejich 
schopnosti o divadle hovořit. V praktické rovině žákům umožní rozvinout jejich řečové a vyjadřovací 
dovednosti a osvojit si základy jevištního pohybu. Součástí semináře je práce na vlastní inscenaci. 
 
3. Klíčové kompetence SD – viz 5.1.1 
 
4. Výchovné a vzdělávací strategie SD – viz 5.1.1 
 
5. Forma výuky SD 
 

ročník V VI VII VIII 

hodin týdně / z toho půlených 2 2 2 2 

 
 

organizace výuky Výuka probíhá ve dvouhodinovém bloku jednou týdně. 

 

 

organizační formy 
práce 

Vyučovací hodina; exkurze (návštěva workshopu, divadelního představení 
atd.). 

 

 

místo realizace Učebna 

 

 
6. Průřezová témata SD – viz 5.1.1  
 
 
7. Učivo, výstupy, mezipředmětové vazby SD  
 
V. – VIII. ročník – téma: Základy teatrologie 
 

Výstupy Učivo MV 

 žák definuje základní teatrologické pojmy  
 žák si uvědomuje význam teatrologie jako 

samostatného vědního oboru a její příbuznost s dalšími 
uměnovědnými disciplínami 

 žák je schopen kritické reflexe shlédnutého divadelního 
představení 

 žák si uvědomuje estetický přínos divadla a dalších 
performativních disciplín 

 žák určí specifika scénické tvorby v kontextu dalších 
uměleckých forem 

 teatrologické 
pojmosloví 

 základy divadelní 
teorie 

CJL 
D 
EVV 
EVH 
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V. – VIII. ročník – téma: Jevištní mluva a pohyb 
 

Výstupy Učivo MV 

 žák vědomě užívá technik práce s hlasem a dovede je 
prakticky využít 

 žák zváží, jakých mluvních prostředků je třeba využít v 
rámci jevištního projevu, stejně jako každodenních 
situací 

 žák je obeznámen se základními pravidly hlasové 
hygieny 

 žák vědomě užívá technik práce s tělem a dovede je 
prakticky využít 

 žák se orientuje v jevištním prostoru 
 žák charakterizuje pojem rekvizita a zná základní 

techniky práce s rekvizitou 

 hlasová výchova 
 jevištní pohyb 
 práce s rekvizitou 

TV 
EVV 
EVH 
CJL 
cizí jazyky 

 
 

 
 V. – VIII. ročník – téma: Komunikace 
 

Výstupy Učivo MV 

 žák definuje pojem improvizace a užívá její prostředky 
 žák aktivně vyhledá text pro umělecký přednes a 

kriticky zváží jeho vhodnost 
 žák dokáže rozlišit umělecký přednes od herecké práce 
 žák ovládá základní techniky uměleckého přednesu 
 žák na jevišti kooperuje s dalšími aktéry 
 žák si uvědomuje roli diváka a jedinečnost každého 

představení 
 žák si uvědomuje hierarchii jednotlivých členů 

inscenačního týmu a respektuje ji 
 žák užívá vhodné herecké techniky k tvorbě postavy a 

vlastnímu sebevyjádření 

 základy improvizace 
 umělecký přednes 
 interpretace textu 
 vnímání a souhra na 

jevišti 
 základní herecké 

techniky 

TV 
EVV 
EVH 
CJL 
cizí jazyky 

 
 

 
V. – VIII. ročník – téma: Tvorba inscenace 
 

Výstupy Učivo MV 

 žák definuje pojmy dramaturgie, režie, scénografie, 
produkce, inscenace a představení 

 žák si uvědomuje hodnotu dramatu jako autorského 
díla 

 žák je schopen aktivně vyhledávat témata vhodná pro 
jevištní ztvárnění 

 žák kriticky posoudí vhodnost dramatu či jiné literární 
předlohy pro ztvárnění konkrétní divadelní skupinou 

 žák spolupracuje na vytvoření konkrétní inscenace 
 žák se podílí na produkčním zajištění a propagaci 

inscenace 
 žák prostřednictvím autorské tvorby posiluje funkční 

vztahy ve skupině i vztah k sobě samému 
 žák na základě prožitku z tvorby kultivuje vlastní 

osobnost, estetické cítění a schopnost řešit nejrůznější 
životní situace 

 dramaturgie 
 režie 
 scénografie 
 autorská tvorba 
 produkce 

EVV 
EVH 
CJL 
cizí jazyky 
D 
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5.1.8 Učební osnovy volitelného předmětu seminář základy překladu 
a tlumočení 
 

1. Název předmětu, jeho zkratka a základní popis 
Seminář základy překladu a tlumočení (ZPT) je určen studentům kvint až oktáv se zájmem 
o překlad a tlumočení 
 
2. Charakteristika předmětu ZPT 
Hlavním výstupem semináře je překlad kratšího uměleckého textu dle vlastního výběru z libovolného 
jazyka, žák se připraví na případné studium vysokoškolského oboru Překladatelství a tlumočnictví i na 
různé typy překládání a tlumočení v rámci profesní i zájmové činnosti 
 
3. Klíčové kompetence v ZPT – viz 5.1.1 
 
4. Výchovné a vzdělávací strategie ZPT – viz 5.1.1 
 
5. Forma výuky ZPT 
 

ročník V VI VII VIII 
hodin týdně / z toho půlených 2 2 2 2 
 

organizace výuky Výuka probíhá ve dvouhodinovém bloku jednou týdně, skupinu tvoří obvykle 
5–20 žáků kvint až oktáv. 

 
organizační formy 
práce 

Vyučovací hodina, exkurze nebo beseda. V rámci domácí přípravy vyhotoví 
student jeden rozsáhlejší překlad uměleckého textu, několik kratších překladů 
různého typu, a také jeden referát týkající se analýzy překladu 

 
místo realizace Učebna. 

 
6. Průřezová témata ZPT – viz 5.1.1  
 
7. Učivo, výstupy, mezipředmětové vazby ZPT 
 
V. – VIII. ročník  
 

Výstupy Učivo MV 
 Žák rozlišuje tlumočení a překlad a jejich jednotlivé 

typy (titulkování, počítačem podporovaný překlad; 
konsekutivní tlumočení, simultánní tlumočení, 
bilaterální tlumočení, tlumočení z listu, tlumočení do/ze 
znakového jazyka…), má základní představu o práci 
překladatele/tlumočníka 

 druhy tlumočení a 
překladu v teorii i praxi 

ČJL 
cizí 
jazyky 
ZSV 
D 

 Žák je schopen analyzovat překládaný text (vnětextové 
a vnitrotextové faktory) a vyvodit důsledky pro vlastní 
překladatelská řešení 

 
 
 
 Žák si v přeloženém textu všímá posunů vůči originálu 

a zamýšlí se nad jejich příčinami a opodstatněností, 
sám při řešení konkrétních translatologických 
problémů vědomě používá překladatelské postupy 

 Žák má představu o předmětu translatologie a zná 
nejznámější československé i zahraniční teorie 
překladu 
 

 Žák při překladu samostatně a efektivně pracuje s CAT 

 překladatelská analýza 
(např. ćas a místo 
vzniku, cílový čtenář, 
styl a funkce textu a 
jejich vliv na překlad) 

 překladatelské posuny a 
postupy 

 
 
 předmět translatologie, 

základy teorie překladu 
 CAT nástroje (Trados, 

Memsource), internet 
jako pomocník při 
překladu 

Z 
IVT 
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nástroji (počítačem podporovaný překlad) a jinými 
internetovými zdroji (slovníky, vyhledávače…) 

 
 

 Žák si vyzkouší různé typy tlumočení, osvojí si 
základní principy tlumočnické notace, pracuje na 
všeobecném přehledu, slovní zásobě, krátkodobé 
paměti i kultuře vlastního mluveného projevu 
 

 Žák rozpozná významová jádra, kultivuje si schopnost 
rozeznat, co musí zůstat v překladu textu daného typu 
zachováno a co je možné v zájmu celku obětovat, a 
sám si zkusí přeložit texty různého typu 

 Základy tlumočnické 
notace, základní 
všeobecný přehled, 
základy teorie tlumočení 

 Sumarizace textu, 
vlastní překlady různých 
textů 

 
 
 
 
 
 

 
 
Literatura: 
Fišer, Z.: Překlad jako kreativní proces, Brno: 2010 
Gromová, E.: Úvod do translatológie, Nitra: 2010 
Levý, J.: Umění překladu, Praha: 2012 
Nord, Ch.: Translating as a purposeful activity, Oxford: 1998 
Popovič, A.: Originál – preklad, Bratislava: 1983 
Pošta, M.: Titulkujeme profesionálně, Praha: 2012 
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5.1.9 Učební osnovy volitelného předmětu Úvod do jazykovědy 
 

1. Název předmětu, jeho zkratka a základní popis 
Seminář Úvod do jazykovědy (ÚdJ) je určen studentům kvint až oktáv se zájmem o získání hlubšího 
vhledu do jazykovědných disciplín synchronního i diachronního rázu. 
 
2. Charakteristika předmětu ÚdJ 
Osou tohoto semináře je nabytí a kultivace kompetencí pro teoretické uvažování nad jazyky. Součástí 
je uvedení do problematiky slovanských jazyků, četba, poslech a práce s texty ve slovanských 
jazycích, snaha o porozumění a komparace s jazykovým systémem češtiny a dalších jazyků, které 
studenti ovládají. Po teoretické přípravě (zahrnující synchronní i diachronní disciplíny) uskutečníme 
také terénní výzkum dialektů s cílem vytvořit isoglotické mapy v některé z nářečně výrazných oblastí 
(např. na Slovácku). Hlavním výstupem prvního pololetí bude prezentace práce na zvolené téma za 
použití pramenů v jiných slovanských jazycích. V druhém pololetí bude výstup spočívat ve sběru 
a interpretaci dat získaných při terénním výzkumu a představení daného tématu ostatním. Bude 
snaha, aby témata výsledných prezentací pokryla nejen celou škálu metod, ale také vystihla danou 
nářeční oblast v její celistvosti. 
Seminář je vhodnou přípravou pro další studium filologických oborů a bystření teoretického myšlení 
v jazykové oblasti. 
 
3. Klíčové kompetence v ÚdJ – viz 5.1.1 
 
4. Výchovné a vzdělávací strategie ÚdJ – viz 5.1.1 
 
5. Forma výuky ÚdJ 
 

ročník V VI VII VIII 
hodin týdně / z toho půlených 2 2 2 2 
 

organizace výuky Výuka probíhá ve dvouhodinovém bloku jednou týdně, skupinu tvoří obvykle 
5–20 žáků kvint až oktáv. 

 
organizační formy 
práce 

Vyučovací hodina, exkurze nebo beseda. V rámci domácí přípravy bude 
poslouchat cizojazyčné texty a plnit nejrůznější související úkoly. Student také 
vyhotoví práci na zvolené téma a bude se přitom opírat o zdroje v různých 
slovanských jazycích, dále zpracuje získaná data z terénního výzkumu a bude 
prezentovat určitou oblast jazykové reality. 

 
místo realizace Učebna. 

 
6. Průřezová témata ÚdJ – viz 5.1.1  
 
7. Učivo, výstupy, mezipředmětové vazby ÚdJ 
 
V. – VIII. ročník  
 

Výstupy Učivo MV 
 Student dovede číst slovanské texty v nejrůznějších 

slovanských abecedách (cyrilice a latinka). 
 Student dokáže v těchto písmech vyhledávat 

informace na internetu a v knihovnách. 
 Student dokáže z písma a zvuku identifikovat, o který 

slovanský jazyk se jedná. 
 Má základní teoretické znalosti z oblasti fonetiky, 

lexika i syntaxe jednotlivých slovanských jazyků. 
 Student dokáže rozklíčovat základní smysl sdělení 

v jiných slovanských jazycích, dokáže hledat shody a 
rozdíly s češtinou. 

 Uvedení do 
problematiky 
slovanských jazyků. 

 Využití klasických i 
moderních médií při 
výzkumu a učení jazyka. 

ČJL 
cizí 
jazyky 
ZSV 
D 
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 Student dovede pracovat s etymologickými slovníky a 

jazykovými mapami. 
 Dovede rozlišovat mezi jednotlivými větvemi 

indoevropských jazyků a situovat slovanské jazyky do 
širšího kontextu, zejm. vzhledem ke germánským a 
románským jazykům, které nejčastěji ovládá. 

 Dovede rozlišovat mezi synchronním i diachronním 
pohledem na jazyk. 

 Získává teoretické nástroje pro terénní výzkum 
dialektů svého mateřského jazyka (češtiny) a dalších 
reálií s tím spojených (např. folklór a lidové umění). 

 Dovede sestavovat isoglotické mapy reflexů hlásek, 
lexika i syntaxe.  

 Dovede na základě získaných dat charakterizovat 
daný dialekt.  

 Je pozorný vůči nivelizačním tendencím spisovné, 
popř. obecné češtiny a dokáže tyto vlivy odhalit. 

 Dovede uvažovat nad vlivem cizích jazyků na 
současnou i starší češtinu. 

 Úvod do etymologie a 
diachronních 
lingvistických disciplín. 

 Úvod do 
indoevropeistiky, 
problém prajazyka, 
možnosti jeho 
rekonstrukce, pravlast 
Indoevropanů a Slovanů 
a jejich společenské 
instituce. 

 Úvod do synchronních 
lingvistických disciplín, 
zejm. dialektologie, 
lexikologie. 

 Terénní výzkum jako 
zdroj konkrétních údajů, 
práce se získaným 
jazykovým i 
mimojazykovým 
materiálem, jeho 
interpretace. 

 Čeština jako příjemce 
cizojazyčných vlivů. 

Z 
IVT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Literatura:  
BĚLIČ, Jaromír. Nástin české dialektologie. 1. vyd. Praha: SPN, 1972. 463 s. 
FORTSON, Benjamin W. Indo-european language and culture: an introduction. 2nd ed. Chichester: 
Wiley-Blackwell, 2009. 542 s. Blackwell textbooks in linguistics; 19. ISBN 978-1-4051-8896-8. 
HORÁLEK, Karel. Úvod do studia slovanských jazyků. 2., dop. vyd. Praha: ČSAV, 1962. 535 s. 
Obščeslavjanskij lingvističeskij atlas. Moskva: Institut russkogo jazyka im. V.V. Vinogradova, 1965- . 
VEČERKA, Radoslav a kol. K pramenům slov: uvedení do etymologie. Vyd. 1. Praha: NLN, 
Nakladatelství Lidové noviny, 2006. 355 s. ISBN 80-7106-858-6. 
VEČERKA, Radoslav. Jazyky v komparaci 2: Charakteristiky současných slovanských jazyků v 
historickém kontextu. Vydání první. Praha: Euroslavica, 2009. 154 s. ISBN 978-80-85494-87-7. 
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5.2 Anglický jazyk – učební osnovy 
 
 
Obsah: 
 
 5.2.1 Učební osnovy povinného předmětu anglický jazyk 

 5.2.2 Učební osnovy volitelného/nepovinného předmětu anglický seminář 

 5.2.3 Učební osnovy nepovinného/volitelného předmětu konverzace v anglickém 
jazyce 

 5.2.4 Učební osnovy volitelného/nepovinného předmětu literární seminář AJ 

 5.2.5 Učební osnovy volitelného/nepovinného předmětu Towards Academic 
Reading and Writing 

 5.2.6 Učební osnovy volitelného/nepovinného předmětu Taboos and Issues 

 5.2.7 Učební osnovy volitelného/nepovinného předmětu AJ seminář FCE 

 5.2.8 Učební osnovy volitelného/nepovinného předmětu AJ seminář CAE 

 5.2.9 Učební osnovy volitelného/nepovinného předmětu Windows on the English-
speaking world 

 

5.2.1 Učební osnovy povinného předmětu anglický jazyk  
 
 
1. Název předmětu, jeho zkratka a základní popis 
 
Anglický jazyk (dále jen AJ) jako cizí jazyk přispívá k chápání a objevování skutečností, které 
přesahují oblast zkušeností zprostředkovaných mateřským jazykem. Poskytuje živý jazykový základ 
a předpoklady pro komunikaci žáků v rámci integrované Evropy a světa. 
 
Osvojování AJ a cizích jazyků vůbec pomáhá snižovat jazykové bariéry a přispívá tak ke zvýšení 
mobility jednotlivců jak v jejich osobním životě, tak v dalším studiu i v budoucím pracovním uplatnění. 
Umožňuje poznávat odlišnosti ve způsobu života obyvatel jiných států i jejich odlišné kulturní tradice. 
Prohlubuje vědomí závažnosti vzájemného mezinárodního porozumění a tolerance a vytváří podmínky 
pro spolupráci škol na mezinárodních projektech. 
 
 
2. Charakteristika předmětu 
 
Vyučovací předmět AJ je vytvořen ze vzdělávacího oboru Cizí jazyk, jenž je součástí vzdělávací 
oblasti Jazyk a jazyková komunikace v RVP ZV a RVP G. 
 
Vzdělávacím obsahem předmětu je výuka AJ vedoucí k osvojení mluvené a psané podoby jazyka 
na úrovni odpovídající úrovni B2 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky 
a směřující k osvojení znalostí a dovedností potřebných pro získání mezinárodní jazykové zkoušky 
First Certificate in English (FCE). 
 
Výuka AJ probíhá ve skupinách v rámci jednotlivých tříd s časovou dotací 3 hodiny týdně, a to 
v odborných jazykových učebnách a kmenových třídách. 
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Při výuce jsou využívány učebnice (včetně pracovních sešitů, zvukových nahrávek, testů apod.) 
a další (upravené i autentické) materiály (např. fotografie, zvukové a filmové záznamy, časopisy, 
noviny, úryvky z beletrie apod.). Výuka je rovněž doplňována interaktivními cvičeními a texty 
(určenými především k samostudiu), které jsou přístupné žákům prostřednictvím elektronického 
vzdělávacího systému, dále školními zájezdy do Velké Británie, výměnnými pobyty s angličtinou jako 
komunikačním nástrojem (Izrael a Maďarsko), návštěvami filmových nebo divadelních představení a 
projekty a soutěžemi, které se vztahují ke vzdělávacímu obsahu AJ. 
 
Volitelné předměty se zaměřením na AJ jsou realizovány v rámci vzdělávacího oboru Cizí jazyk 
od 5. ročníku (každý s časovou dotací 2 hodiny týdně) s obsahovým vymezením, které má za cíl 
prohloubit (resp. rozšířit) znalosti a dovednosti získané v rámci povinného vyučovacího předmětu, 
popř. tyto znalosti a dovednosti zopakovat, procvičit apod. 
 
Nepovinný předmět konverzace v anglickém jazyce je realizován v rámci vzdělávacího oboru Cizí 
jazyk od 1. do 5. ročníku s časovou dotací 1 hodina týdně (od 2. do 5. Ročníku vyučovaný rodilým 
mluvčím) s obsahovým vymezením, které má za cíl prohloubit a procvičit znalosti a dovednosti 
získané v rámci povinného vyučovacího předmětu, posílit komunikační zdatnost žáků v anglickém 
jazyce. 
 
 
3. Klíčové kompetence v AJ 
 
3.1 Kompetence k učení – žák chce a umí se učit (po celý život),  
při výuce AJ je proto žák veden k tomu, aby: 
• samostatně plánoval a organizoval svou přípravu na výuku a aktivně se podílel na plánování a 

organizaci výuky v rámci vyučovacích hodin; 
• hledal a rozvíjel účinné způsoby učení a efektivně je využíval k získání (osvojení) jazykových 

znalostí a dovedností; 
• kriticky hodnotil výsledky svého studia a čerpal z nich poučení a inspiraci. 
 
3.2 Kompetence k řešení problémů – žák chápe problémy jako přirozenou součást našeho 
světa a snaží se je řešit (chápe je i jako příležitost),  
při výuce AJ je proto žák veden k tomu, aby: 
• rozpoznal problém a objasnil jeho podstatu; 
• při jeho řešení uplatňoval vhodné postupy a dříve získané jazykové znalosti a dovednosti; 
• zvažoval možné klady a zápory jednotlivých variant řešení (posoudil jejich vliv na jazykovou 

komunikaci); 
• formuloval a obhájil své návrhy řešení. 
 
3.3 Kompetence komunikativní – žák chce a umí se vyjádřit (ústně, písemně, prostřednictvím 
různých technologií či jazyků) i reagovat na vyjádření druhých,  
při výuce AJ je proto žák veden k tomu, aby: 
• využíval běžně dostupných komunikačních prostředků (včetně moderních informačních 

technologií) v závislosti na situaci a účastnících jazykové komunikace; 
• vyjadřoval se v mluvených i psaných projevech jasně, srozumitelně a přiměřeně tomu, komu, co a 

jak chce sdělit, s jakým záměrem a v jaké situaci komunikuje; 
• rozuměl sdělením různého typu v různých komunikačních situacích; 
• věcně argumentoval a v nejasných nebo sporných komunikačních situacích pomáhal dosáhnout 

porozumění. 
 
3.4 Kompetence sociální a personální – žák chce a umí spolupracovat s druhými (i se sebou),  
při výuce AJ je proto žák veden k tomu, aby: 
• posuzoval reálně své jazykové znalosti a dovednosti a přiměřeně tomu stanovoval cíle a priority 

svého studia; 
• rozhodoval se samostatně (odolával společenským a mediálním tlakům); 
• v rámci skupiny (třídy) aktivně spolupracoval při stanovování a dosahování společných cílů a 

přispíval k vytváření a udržování hodnotných mezilidských vztahů založených na vzájemné úctě, 
toleranci a empatii. 
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3.5 Kompetence občanské – žák chápe cenu a smysl dobrých zákonů, pravidel a tradic a 
dokáže je ctít,  
při výuce AJ je proto žák veden k tomu, aby: 
• rozšiřoval své poznání a chápání kulturních a duchovních hodnot společnosti (civilizace); 
• respektoval různorodost názorů a postojů ostatních lidí; 
• uvažoval o chodu společnosti (civilizace) z hlediska udržitelnosti života a zaujímal a obhajoval svá 

stanoviska k jednotlivým jevům; 
• jednal k obecnému prospěchu. 
 
3.6 Kompetence pracovní – žák je šikovný a dokáže se uplatnit (řídí sám sebe, případně i 
druhé),  
při výuce AJ je proto žák veden k tomu, aby: 
• prohluboval své jazykové znalosti a dovednosti a využíval jich pro svůj osobní (studijní) rozvoj; 
• uplatňoval proaktivní přístup, vlastní iniciativu a tvořivost. 
 
3.7 Kompetence existenciální – žák (nejen v případě krize) dokáže (opakovaně) hledat a 
obhajovat smysl své činnosti a existence,  
při výuce AJ je proto žák veden podle společných VVS. 
 
3.8 Kompetence akademické – žák disponuje určitým okruhem znalostí a je si vědom 
souvislostí, které snad představují z hlediska okamžitého praktického využití určitý luxus, ale 
zájem o ně je zdůvodněn kulturně, historicky, duchovně apod.,  
při výuce AJ je proto žák veden podle společných VVS. 
 
 
4. Výchovné a vzdělávací strategie AJ 
 

 způsob, jakým jsou kompetence rozvíjeny 

kompetence k učení učitel umožňuje žákům podílet se na plánování a organizaci 
vlastního učení; na konkrétních příkladech seznamuje žáky s 
různými způsoby učení, rozhovorem vede žáky k zamyšlení 
nad stylem a efektivitou učení; sleduje a hodnotí výsledky žáků 
a učí je za ně přebírat zodpovědnost; dává žákům možnost 
samostatně či ve skupinách tyto výsledky prezentovat a 
diskutovat o nich 

kompetence k řešení problémů učitel návodnými otázkami, zadáváním studia výukových textů, 
poukazováním na souvislosti s již dříve vyřešenými problémy 
apod. vede žáky k co nejpřesnějšímu pojmenování problému; 
dává žákům prostor pro vyhledávání zdrojů informací k řešení 
problému; vede žáky k řešení problémů týmovou prací 

kompetence komunikativní učitel vede žáky k jasné, logické a přiměřeně stručné formulaci 
návodnými otázkami, analýzou prezentací, ústních sdělení 
apod.; zadáváním prezentací a jejich rozborem učí 
vystupování před ostatními; diskusí nad prezentací učí 
obhajovat výsledky vlastní práce a přiměřeně reagovat na 
připomínky a kritiku; řízeným rozhovorem vede žáky ke 
schopnosti klásti otázky 

kompetence sociální a 
personální 

učitel motivuje žáka k cílenému osobnímu rozvoji (hodnocení 
výsledků i osobnosti žáka, oceňování i dílčích pokroků, 
pozitivní přístup ke každému jednotlivci, zájem o názory a 
zkušenosti žáků); analýzou týmové spolupráce v rozhovoru učí 
žáky přiznat vlastní chyby i přijmout nedostatky druhých a 
rozvinout schopnost empatie a zastupování druhého tam, kde 
už nestačí; vytváří pro žáky prostor pro týmovou spolupráci 
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kompetence občanské učitel formou referátů, seminárních prací, návštěvou filmových 
představení, výstav i frontální výuky atd. a následnou diskusí 
objasňuje žákům podobnosti a rozdíly mezi jednotlivými státy, 
národnostmi a kulturami; rozborem celkové situace a 
konkrétních událostí vede žáky ke vnímání konkrétních 
problémů společnosti (politických, hospodářských, 
ekologických apod.) a učí je přijímat svůj díl zodpovědnosti za 
jejich řešení 

kompetence pracovní učitel jasným zadáním cíle, termínu dokončení a požadované 
kvality vede žáky ke schopnosti plánovat práci, kontrolovat 
úroveň v průběhu realizace a dodržovat dohodnuté termíny; 
analýzou vlastní studijní činnosti vede žáka k přemýšlení nad 
smyslem a efektivitou práce, jejího vlivu na životní prostředí, 
společnost atd.; při přípravě projektů umožňuje žákům 
promýšlet práci dopředu, uplatňovat vlastní invenci, nést riziko 
a těžit z případného úspěchu 

kompetence existenciální podle společných VVS 

kompetence akademické podle společných VVS 

 
 
 
5. Forma výuky 
 

ročník I II III IV V VI VII VIII 

hodin týdně / z toho 
půlených 3/3 3/3 3/3 3/3 3/3 3/3 3/3 3/3 

 
 

organizace výuky Třídy jsou rozděleny na skupiny. Výuka v jednotlivých skupinách je 
realizována jedním vyučujícím. 

 
 

organizační formy 
práce 

Vyučovací hodiny; multimediální výuka v odborných jazykových učebnách; 
práce s obrazovými materiály, zvukovými a filmovými záznamy; 
interaktivní cvičení a texty na webových stránkách školy; školní zájezdy do 
Velké Británie; projekty zahraniční výměny s angličtinou jako 
komunikačním nástrojem (Maďarsko, Izrael), návštěvy filmových a 
divadelních představení; projekty; besedy; soutěže. 

 
 

místo realizace Odborné jazykové učebny; kmenové třídy; webové stránky 
školy;zahraničí; kina, divadla a další mimoškolní prostory, v nichž 
probíhají vybrané soutěže, projekty a besedy. 

 
 
 
6. Průřezová témata 
 
Do předmětu jsou zařazena následující průřezová témata a jejich tematické okruhy: 
 
6.1 Osobnostní a sociální výchova – „rozumím sám sobě a umím toho využít k prospěchu 
svému i druhých“ 
tematické okruhy: Rozvoj schopnosti poznávání; Kreativita; Komunikace. 
 
6.3 Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech – „jsem Čech a zároveň 
Evropan a znám přínos i rizika globalizace“ 
tematický okruh: Evropa a svět nás zajímá. 
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6.4 Multikulturní výchova – „mnohost kultur je prostředek vzájemného obohacení a rasová, 
náboženská atd. intolerance je s demokracií neslučitelná“ 
tematický okruh: Multikulturalita. 
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7. Učivo, výstupy, mezipředmětové vazby (MV) 
 
7.1 I. ročník (prima) 
 
Výuka AJ v I. ročníku směřuje k osvojení mluvené a psané podoby jazyka na úrovni odpovídající 
úrovni A1 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. 
 

Výstupy Učivo MV 

Receptivní řečové dovednosti: 
 
POSLECH S POROZUMĚNÍM: Žák dokáže sledovat 
řeč, která je zřetelná, pečlivě vyslovovaná, s dlouhými 
pomlkami, aby mohl pochopit význam. 
 
ČTENÍ S POROZUMĚNÍM: Žák rozumí jednoduchým 
frázím ve velmi krátkých, jednoduchých textech a 
dokáže vyhledat známá jména, slova a základní fráze 
a podle potřeby se ve čtení vracet zpět. 
 
Produktivní řečové dovednosti: 
 
ÚSTNÍ PROJEV: Žák dokáže vytvořit jednoduché, 
většinou izolované fráze o lidech a různých místech. 
 
PÍSEMNÝ PROJEV: Žák dokáže psát jednoduché 
izolované fráze a věty. 
 
Interaktivní řečové dovednosti: 
 
ÚSTNÍ INTERAKCE: Žák se umí jednoduchým 
způsobem domluvit, ale při komunikaci zcela závisí na 
opakování v pomalejším tempu, přeformulování a 
upřesněních. Umí klást jednoduché otázky a na 
podobné otázky odpovídat, inicializovat jednoduchá 
sdělení nebo na ně reagovat, pokud se týkají jeho 
základních potřeb, nebo jde-li o věci, jež jsou mu 
důvěrně známé. 
 
PÍSEMNÁ INTERAKCE: Žák dokáže písemnou 
formou požádat o osobní informace nebo je předat. 

 be – kladné a záporné 
tvary; a / an; otázky s be 

 have got (= have); 
přivlastňovací ‘s; this, 
that, these, those 

 přítomný čas prostý (1): 
kladné a záporné tvary, 
otázky; doplňovací 
otázky; přítomný čas s he 
/ she 

 přítomný čas s příslovci 
vyjadřujícími četnost 
výskytu; přivlastňovací 
přídavná jména: my, your, 
etc. 

 počitatelná a 
nepočitatelná podstatná 
jména; some / any; can / 
can´t + verb (možnost) 

 minulý čas prostý was / 
were; minulý čas prostý 
pravidelných a 
nepravidelných sloves 

 minulý čas prostý: 
záporné tvary; minulý čas 
prostý: otázky; osobní 
zájmena: předmětné tvary 

 

ČJL 
OV 
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7.2 II. ročník (sekunda) 
 
Výuka AJ ve II. ročníku směřuje k osvojení mluvené a psané podoby jazyka na úrovni odpovídající 
nižší úrovni A2 (označované jako A2.1, resp. A2) podle Společného evropského referenčního rámce 
pro jazyky. 
 

Výstupy Učivo MV 

Receptivní řečové dovednosti: 
 
POSLECH S POROZUMĚNÍM: Žák rozumí frázím a 
výrazům, které se vztahují k nejnaléhavějším 
potřebám (např. základní osobní a rodinné informace, 
nakupování, místopis, zaměstnání/studium), pokud 
jsou vysloveny pomalu a zřetelně. 
 
ČTENÍ S POROZUMĚNÍM: Žák rozumí krátkým, 
jednoduchým textům obsahujícím nejčastěji užívanou 
slovní zásobu včetně internacionalismů, které existují 
v jeho mateřském jazyce. 
 
Produktivní řečové dovednosti: 
 
ÚSTNÍ PROJEV: Žák dokáže podat jednoduchý popis 
nebo charakteristiku lidí, životních nebo 
pracovních/studijních podmínek, každodenních 
zvyklostí, toho, co má a nemá rád atd., a to v podobě 
krátkého sledu jednoduchých frází a vět spojených v 
seznam. 
 
PÍSEMNÝ PROJEV: Žák dokáže napsat řadu 
jednoduchých frází a vět spojených jednoduchými 
spojkami, jako jsou „a“, „ale“ a „protože“. 
 
Interaktivní řečové dovednosti: 
 
ÚSTNÍ INTERAKCE: Žák umí komunikovat v 
jednoduchých běžných situacích vyžadujících 
jednoduchou, přímou výměnu informací o běžných 
rutinních záležitostech, které se týkají práce a volného 
času. Zvládne velmi krátkou společenskou konverzaci, 
ale zřídka je schopen porozumět natolik, aby 
konverzaci sám udržel v chodu. 
 
PÍSEMNÁ INTERAKCE: Žák dokáže psát krátká 
frázovitá sdělení, která se vztahují k záležitostem 
z oblasti bezprostředních potřeb. 

 how much / many?; there 
is / are 

 have to / don´t have to / 
do I have to ...?; can / 
can´t (svolení) 

 can / can´t (schopnost); 
something, anything, 
nothing etc. 

 2. stupeň přídavných 
jmen; 3. stupeň 
přídavných jmen 

 přítomný čas průběhový; 
přítomný čas prostý 
versus přítomný čas 
průběhový 

 be going to + sloveso; 
might + sloveso 

 předpřítomný čas prostý 
(zkušenost); předpřítomný 
čas prostý a minulý čas 
prostý 

 

ČJL 
OV 
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7.3 III. ročník (tercie) 
 
Výuka AJ ve III. ročníku směřuje k osvojení mluvené a psané podoby jazyka na úrovni odpovídající 
vyšší úrovni A2 (označované jako A2.2, resp. A2+) podle Společného evropského referenčního rámce 
pro jazyky. 
 

Výstupy Učivo MV 

Receptivní řečové dovednosti: 
 
POSLECH S POROZUMĚNÍM: Žák dokáže 
porozumět natolik, aby vyhověl konkrétním potřebám, 
za předpokladu, že jde o jasně formulovanou pomalou 
řeč. 
 
ČTENÍ S POROZUMĚNÍM: Žák rozumí krátkým, 
jednoduchým textům, které se týkají běžných 
konkrétních záležitostí a obsahují častou každodenní 
slovní zásobu nebo jazyk vztahující se k práci/studiu. 
 
Produktivní řečové dovednosti: 
 
ÚSTNÍ PROJEV: Žák dokáže podat jednoduchý popis 
nebo charakteristiku lidí, životních nebo 
pracovních/studijních podmínek, každodenních 
zvyklostí, toho, co má a nemá rád atd., a to v podobě 
krátkého sledu jednoduchých frází a vět spojených v 
seznam. 
 
PÍSEMNÝ PROJEV: Žák dokáže napsat řadu 
jednoduchých frází a vět spojených jednoduchými 
spojkami, jako jsou „a“, „ale“ a „protože“. 
 
Interaktivní řečové dovednosti: 
 
ÚSTNÍ INTERAKCE: Žák se dokáže poměrně snadno 
zapojit do interakce v situacích, které mají jasnou 
strukturu, a do krátkých rozhovorů za předpokladu, že 
mu druhá strana pomůže v případě nutnosti. Zvládne 
jednoduché, rutinní výměny bez nadměrného úsilí, 
dokáže klást otázky a odpovídat na ně, vyměňovat si 
názory a informace týkající se běžných témat v 
předvídatelných každodenních situacích. 
 
PÍSEMNÁ INTERAKCE: Žák dokáže psát krátká 
frázovitá sdělení, která se vztahují k záležitostem z 
oblasti bezprostředních potřeb. 

 otázky; minulý čas prostý 
 počitatelná / nepočitatelná 

podstatná jména; 
přídavná jména a 
příslovce 

 předpřítomný čas prostý a 
minulý čas prostý 

 will pro náhlá rozhodnutí 
a nabídky; too / very, too 
much / many 

 can / can´t, have to / don´t 
have to; had to / didn´t 
have to / did you have 
to ...? 

 3. stupeň přídavných 
jmen; 2. stupeň 
přídavných jmen; will, be 
going to, might pro 
predikce 

 minulý čas prostý a 
minulý čas průběhový 

 

ČJL 
OV 
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7.4 IV. ročník (kvarta) 
 
Výuka AJ ve IV. ročníku směřuje k osvojení mluvené a psané podoby jazyka na úrovni odpovídající 
nižší úrovni B1 (označované jako B1.1, resp. B1) podle Společného evropského referenčního rámce 
pro jazyky. 
 

Výstupy Učivo MV 

Receptivní řečové dovednosti: 
 
POSLECH S POROZUMĚNÍM: Žák dokáže 
porozumět 
hlavním myšlenkám vysloveným spisovným jazykem 
o běžných tématech, se kterými se setkává v práci/ve 
škole, ve volném čase atd., a to včetně krátkých 
vyprávění. 
 
ČTENÍ S POROZUMĚNÍM: Žák dokáže číst 
s porozuměním na uspokojivé úrovni nekomplikované 
faktografické texty vztahující se k tématům 
jeho oboru/studia a zájmu. 
 
Produktivní řečové dovednosti: 
 
ÚSTNÍ PROJEV: Žák dokáže poměrně plynule 
podat souvislý, jednoduše formulovaný popis 
mnohých témat z oblasti svého zájmu, přičemž je 
prezentuje jako lineární sled myšlenek. 
 
PÍSEMNÝ PROJEV: Žák dokáže napsat velmi 
jednoduše členěné souvislé texty týkající se okruhu 
známých témat z oblasti jeho zájmu, a to tak, že 
spojuje řadu kratších úseků do lineárního sledu. 
 
Interaktivní řečové dovednosti: 
 
ÚSTNÍ INTERAKCE: Žák dokáže využít široký rejstřík 
jednoduchého jazyka, aby si poradil s většinou situací, 
které mohou nastat při cestování. Dokáže se bez 
přípravy zapojit do hovoru o tématech, která mu jsou 
známá, vyjádřit osobní názory a vyměňovat informace 
týkající se témat, která jsou známá, týkají se osobních 
zájmů, nebo každodenního života (např. rodiny, 
koníčků, cestování a aktuálních událostí). 
 
PÍSEMNÁ INTERAKCE: Žák dokáže sdělit informace 
a myšlenky týkající se jak abstraktních tak konkrétních 
témat  
ověřit si informace a zeptat se na problémy nebo 
problémy poměrně přesně vysvětlit. Umí napsat 
osobní dopisy a poznámky, požadovat a sdělit 
jednoduché, bezprostředně důležité informace a 
vysvětlit, co považuje za důležité. 

 be going to, might, would 
like to; 

 přítomný čas průběhový 
vyjadřující budoucnost 

 předpřítomný čas prostý s 
for a since; should / 
shouldn´t 

 přídavná jména končící 
na -ed / - ing; slovesné 
vzory 

  podmínkové věty s will / 
might 

 used to + sloveso; 
předpřítomný čas prostý a 
minulý čas prostý 
(opakování) 

 podmínkové věty s would; 
 vztažné věty určující 

(vymezující) 
 přítomné a minulé tvary 

trpného rodu 

ČJL 
OV 
Z 
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7.5 V. ročník (kvinta) 
 
Výuka AJ v V. ročníku směřuje k osvojení mluvené a psané podoby jazyka na úrovni odpovídající 
vyšší úrovni B1 (označované jako B1.2, resp. B1+) podle Společného evropského referenčního rámce 
pro jazyky. 
 

Výstupy Učivo MV 

Receptivní řečové dovednosti: 
 
POSLECH S POROZUMĚNÍM: Žák dokáže 
porozumět nekomplikovaným faktografickým 
informacím týkajícím se věcí každodenního života a 
zaměstnání/studia, rozpozná jak obecná sdělení, tak 
specifické podrobnosti za předpokladu, že jde o 
zřetelnou výslovnost a všeobecně známý přízvuk. 
 
ČTENÍ S POROZUMĚNÍM: Žák dokáže číst s 
porozuměním na uspokojivé úrovni nekomplikované 
faktografické texty vztahující se k tématům jeho 
oboru/studia a zájmu. 
 
Produktivní řečové dovednosti: 
 
ÚSTNÍ PROJEV: Žák dokáže poměrně plynule podat 
souvislý, jednoduše formulovaný popis mnohých 
témat z oblasti svého zájmu, přičemž je prezentuje 
jako lineární sled myšlenek. 
 
PÍSEMNÝ PROJEV: Žák dokáže napsat velmi 
jednoduše členěné souvislé texty týkající se okruhu 
známých témat z oblasti jeho zájmu, a to tak, že 
spojuje řadu kratších úseků do lineárního sledu. 
 
Interaktivní řečové dovednosti: 
 
ÚSTNÍ INTERAKCE: Žák dokáže s jistou mírou 
sebedůvěry komunikovat o rutinních i méně rutinních 
záležitostech, které se vztahují k jeho zájmům a 
profesní sféře/studiu. Dokáže získat a předat, ověřit a 
potvrdit si informace, zvládnout méně běžné situace a 
vysvětlit, proč něco představuje problém. Dokáže 
vyjádřit své myšlenky týkající se abstraktních a 
kulturních témat, jakými jsou filmy, knihy, hudba atd. 
 
PÍSEMNÁ INTERAKCE: Žák dokáže sdělit informace 
a myšlenky týkající se jak abstraktních tak konkrétních 
témat, ověřit si informace a zeptat se na problémy 
nebo problémy poměrně přesně vysvětlit. Umí napsat 
osobní dopisy a poznámky, požadovat a sdělit 
jednoduché, bezprostředně důležité informace a 
vysvětlit, co považuje za důležité. 

 otázky; tázací dovětky; 
předpřítomný čas prostý a 
minulý čas prostý (1) 

 komparativy a 
modifikátory; superlativy; 
přítomný čas prostý a 
průběhový 

 předpřítomný čas prostý a 
minulý čas prostý (2); 
minulý čas prostý a used 
to + sloveso 

 způsobová slovesa 
would, could / might; 
používání slovesa will 

 přídavná jména a 
příslovce; povinnost a 
svolení: (don´t) have to, 
must(n´t), should(n´t), 
(not) be allowed to 

 věty s if, when a unless; 
tvar -ing 

 

ČJL 
OV 
D 
Z 
HV 
VV 
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7.6 VI. ročník (sexta) 
 
Výuka AJ v VI. ročníku směřuje k osvojení mluvené a psané podoby jazyka na úrovni odpovídající 
první části nižší úrovně B2 (označované jako B2.1.1) podle Společného evropského referenčního 
rámce pro jazyky. 
 

Výstupy Učivo MV 

Receptivní řečové dovednosti: 
 
POSLECH S POROZUMĚNÍM: Žák dokáže 
porozumět hlavním myšlenkám propozičně i jazykově 
složité řeči týkající se jak konkrétních, tak abstraktních 
témat ve spisovném jazyce, včetně odborných diskusí 
ve svém oboru/studiu. Dokáže rozumět delší promluvě 
a složité argumentaci, pokud jde o téma, které 
dostatečně zná, a pokud je postup přednášky výrazně 
signalizován explicitními prostředky. 
 
ČTENÍ S POROZUMĚNÍM: Žák dokáže číst do 
značné míry samostatně, přičemž používá techniku a 
rychlost čtení odpovídající různým textům a účelům. 
Dobře se orientuje při výběru příručních materiálů. Má 
rozsáhlou funkční „čtecí“ slovní zásobu, ale může mít 
problémy s málo častými idiomatickými spojeními. 
 
Produktivní řečové dovednosti: 
 
ÚSTNÍ PROJEV: Žák dokáže vytvořit jasné a 
podrobné popisy a srozumitelně a podrobně se 
vyjadřovat o široké škále témat, která se vztahují k 
oblasti jeho zájmu, přičemž rozvádí své myšlenky a 
podporuje je dodatečnými argumenty a odpovídajícími 
příklady. 
 
PÍSEMNÝ PROJEV: Žák dokáže napsat srozumitelné 
podrobné texty týkající se různých témat z oblasti jeho 
zájmů, přičemž dokáže shrnout, skloubit a zhodnotit 
informace a argumenty z velkého počtu zdrojů. 
 
Interaktivní řečové dovednosti: 
 
ÚSTNÍ INTERAKCE: Žák se dokáže účastnit 
rozhovoru natolik plynule a spontánně, že může vést 
běžný rozhovor s rodilými mluvčími a udržovat s nimi 
vztahy, aniž by to některého z účastníků komunikace 
stálo nepřiměřené úsilí. Dokáže naznačit, jakou 
důležitost přikládá událostem a zážitkům, jasně 
vysvětlit a obhájit názory za pomoci vhodných 
argumentů. 
 
PÍSEMNÁ INTERAKCE: Žák dokáže v písemné formě 
účinně podávat informace i vyjádřit své názory a 
dokáže na podobná sdělení reagovat. 

 slovesné vzory; přítomné 
časy ve vyprávění; 
uvozovací slovesa (tzv. 
reporting verbs) 

 přítomný čas průběhový a 
be going to + sloveso; 
vyjadřování 
naplánovaných a již 
zařízených (dohodnutých) 
záležitostí 

 první a druhý kondicionál; 
příslovce vyjadřující 
četnost výskytu a 
příslovečné fráze 

 členy a determinátory; 
vztažné věty určující 
(vymezující) 

 trpné tvary; look, look like, 
look as if ...; způsobová 
slovesa vyjadřující 
dedukci 

 předminulý čas prostý; 
množné číslo podstatných 
jmen 
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7.7 VII. ročník (septima) 
 
Výuka AJ v VII. ročníku směřuje k osvojení mluvené a psané podoby jazyka na úrovni odpovídající 
druhé části nižší úrovně B2 (označované jako B2.1.2) podle Společného evropského referenčního 
rámce pro jazyky. 
 

Výstupy Učivo MV 

Receptivní řečové dovednosti: 
 
POSLECH S POROZUMĚNÍM: Žák dokáže 
porozumět hlavním myšlenkám propozičně i jazykově 
složité řeči týkající se jak konkrétních, tak abstraktních 
témat ve spisovném jazyce, včetně odborných diskusí 
ve svém oboru/studiu. Dokáže rozumět delší promluvě 
a složité argumentaci, pokud jde o téma, které 
dostatečně zná, a pokud je postup přednášky výrazně 
signalizován explicitními prostředky. 
 
ČTENÍ S POROZUMĚNÍM: Žák dokáže číst do 
značné míry samostatně, přičemž používá techniku a 
rychlost čtení odpovídající různým textům a účelům. 
Dobře se orientuje při výběru příručních materiálů. Má 
rozsáhlou funkční „čtecí“ slovní zásobu, ale může mít 
problémy s málo častými idiomatickými spojeními. 
 
Produktivní řečové dovednosti: 
 
ÚSTNÍ PROJEV: Žák dokáže vytvořit jasné a 
podrobné popisy a srozumitelně a podrobně se 
vyjadřovat o široké škále témat, která se vztahují k 
oblasti jeho zájmu, přičemž rozvádí své myšlenky a 
podporuje je dodatečnými argumenty a odpovídajícími 
příklady. 
 
PÍSEMNÝ PROJEV: Žák dokáže napsat srozumitelné 
podrobné texty týkající se různých témat z oblasti jeho 
zájmů, přičemž dokáže shrnout, skloubit a zhodnotit 
informace a argumenty z velkého počtu zdrojů. 
 
Interaktivní řečové dovednosti: 
 
ÚSTNÍ INTERAKCE: Žák se dokáže účastnit 
rozhovoru natolik plynule a spontánně, že může vést 
běžný rozhovor s rodilými mluvčími a udržovat s nimi 
vztahy, aniž by to některého z účastníků komunikace 
stálo nepřiměřené úsilí. Dokáže naznačit, jakou 
důležitost přikládá událostem a zážitkům, jasně 
vysvětlit a obhájit názory za pomoci vhodných 
argumentů. 
 
PÍSEMNÁ INTERAKCE: Žák dokáže v písemné formě 
účinně podávat informace i vyjádřit své názory a 
dokáže na podobná sdělení reagovat. 

 tvar –ing a infinitiv; 
vyjadřování přání a lítosti 

 should have + minulé 
příčestí; možnost a 
pravděpodobnost 

 each other / one another, 
-self / - selves; povinnost, 
nutnost a zákaz 

 skupiny podstatných 
jmen; budoucí čas prostý 
a průběhový 

 časy ve vyprávění; 
příslovce blíže určující a 
zdůrazňovací 

 minulý čas prostý a 
předpřítomný čas v 
trpném rodě; nepřímé 
otázky 
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7.8 VIII. ročník (oktáva) 
 
Výuka AJ v VIII. ročníku směřuje k osvojení mluvené a psané podoby jazyka na úrovni odpovídající 
vyšší úrovni B2 (označované jako B2.2, resp. B2+) podle Společného evropského referenčního rámce 
pro jazyky. 
 

Výstupy Učivo MV 

Receptivní řečové dovednosti: 
 
POSLECH S POROZUMĚNÍM: Žák rozumí spisovné 
řeči, živé nebo vysílané, jak na známá, tak méně 
známá témata, se kterými se běžně setkává v 
osobním, společenském, akademickém nebo 
profesním/studijním životě. Jeho schopnost 
porozumět ovlivňuje pouze značný hluk v okolí, 
nesprávná stavba vyslechnutého projevu a/nebo užití 
idiomatických výrazů. 
 
ČTENÍ S POROZUMĚNÍM: Žák dokáže číst do 
značné míry samostatně, přičemž používá techniku a 
rychlost čtení odpovídající různým textům a účelům. 
Dobře se orientuje při výběru příručních materiálů. Má 
rozsáhlou funkční „čtecí“ slovní zásobu, ale může mít 
problémy s málo častými idiomatickými spojeními. 
 
Produktivní řečové dovednosti: 
 
ÚSTNÍ PROJEV: Žák dokáže podat jasný a 
systematicky rozvinutý popis a prezentaci, přičemž 
zvýrazňuje hlavní myšlenky a uvádí potřebné 
podrobnosti. 
 
PÍSEMNÝ PROJEV: Žák dokáže napsat srozumitelné 
podrobné texty týkající se různých témat z oblasti jeho 
zájmů, přičemž dokáže shrnout, skloubit a zhodnotit 
informace a argumenty z velkého počtu zdrojů. 
 
Interaktivní řečové dovednosti: 
 
ÚSTNÍ INTERAKCE: Žák dokáže jazyk užívat plynule, 
přesně a účinně a vyjadřovat se v rámci širokého 
okruhu všeobecných, akademických, 
profesních/studijních nebo zábavních témat a jasně 
označovat vztahy mezi myšlenkami. Dokáže 
komunikovat spontánně a gramaticky správně, aniž by 
zjevně musel omezovat rozsah toho, co chce říct, a 
volí rovinu formálnosti odpovídající daným 
okolnostem. 
 
PÍSEMNÁ INTERAKCE: Žák dokáže v písemné formě 
účinně podávat informace i vyjádřit své názory a 
dokáže na podobná sdělení reagovat. 

 předpřítomný čas prostý a 
minulý čas prostý; do, will, 
nebo would 

 slovesné vzory 
 srovnávání; spojovací 

výrazy 
 určitý a nulový člen; určitý 

a neurčitý člen; vztažné 
věty 

 minulé kondicionály; 
smíšené kondicionály; 
nepřímá řeč 

 nepřímá řeč: otázky; like, 
as, such as 
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5.2.2 Učební osnovy volitelného/nepovinného předmětu anglický seminář 
 
1. Název předmětu, jeho zkratka a základní popis 
 
Anglický seminář (SAJ) je volitelný předmět, navazující na předmět anglický jazyk a určený 
především žákům se zájmem o tento předmět. Obsah semináře je součástí profilové maturity v oboru 
Anglický jazyk. 
 
 
2. Charakteristika předmětu SAJ 
 
Volitelné předměty se zaměřením na AJ jsou realizovány v rámci vzdělávacího oboru Další cizí jazyk 
od 5. ročníku (každý s časovou dotací 2 hodiny týdně) s obsahovým vymezením, které má za cíl 
prohloubit (resp. rozšířit) znalosti a dovednosti získané v rámci povinného vyučovacího předmětu, 
popř. tyto znalosti a dovednosti zopakovat, procvičit apod. 
 
Výuka SAJ probíhá ve skupinách podle ročníků s časovou dotací 2 hodiny týdně, a to v odborných 
jazykových učebnách a kmenových třídách. 
 
Při výuce jsou využívány učebnice (včetně zvukových nahrávek, testů apod.) a další (upravené i 
autentické) materiály (např. fotografie, zvukové a filmové záznamy, časopisy, noviny, úryvky z beletrie 
apod.). Výuka je rovněž doplňována interaktivními cvičeními a texty (určenými především k 
samostudiu) návštěvami filmových nebo divadelních představení a projekty a soutěžemi, které se 
vztahují ke vzdělávacímu obsahu SAJ. 
 
 
 
3. Klíčové kompetence v SAJ – viz 5.2.1 
 
 
4. Výchovné a vzdělávací strategie SAJ – viz 5.2.1 
 
 
5. Forma výuky SAJ 
 
ročník V VI VII VIII 
hodin týdně / z toho půlených 2 2 2 2 
 

 
organizace výuky Výuka probíhá ve dvouhodinovém bloku jednou týdně, skupinu tvoří  

5 – 20 žáků. 
 

 
organizační formy 
práce 

Vyučovací hodiny; multimediální výuka v odborných jazykových učebnách; 
práce s obrazovými materiály, zvukovými a filmovými záznamy; 
interaktivní cvičení a texty na webových stránkách; návštěvy filmových a 
divadelních představení; projekty; besedy; soutěže. 

 

 
místo realizace Odborné jazykové učebny; kmenové třídy; webové stránky; kina, divadla a 

další mimoškolní prostory, v nichž probíhají vybrané soutěže, projekty a 
besedy. 

 

 
 
6. Průřezová témata SAJ – viz 5.2.1 
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7. Učivo, výstupy, mezipředmětové vazby (MV) 
 
7.1 V. ročník (kvinta) 
 
Výuka SAJ v V. ročníku směřuje k osvojení mluvené a psané podoby jazyka na úrovni odpovídající 
vyšší úrovni B1 (označované jako B1+) podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. 
Staví na autentických textech a nahrávkách a na aktuálním dění doma i ve světě. 
 
 

Výstupy Učivo MV 

Receptivní řečové dovednosti: 
 
POSLECH S POROZUMĚNÍM: Žák dokáže 
porozumět nekomplikovaným faktografickým 
informacím týkajícím se věcí každodenního života a 
zaměstnání/studia, rozpozná jak obecná sdělení, tak 
specifické podrobnosti za předpokladu, že jde o 
zřetelnou výslovnost a všeobecně známý přízvuk. 
 
ČTENÍ S POROZUMĚNÍM: Žák dokáže číst s 
porozuměním na uspokojivé úrovni nekomplikované 
faktografické texty vztahující se k tématům jeho 
oboru/studia a zájmu. 
 
Produktivní řečové dovednosti: 
 
ÚSTNÍ PROJEV: Žák dokáže poměrně plynule podat 
souvislý, jednoduše formulovaný popis mnohých 
témat z oblasti svého zájmu, přičemž je prezentuje 
jako lineární sled myšlenek. 
 
PÍSEMNÝ PROJEV: Žák dokáže napsat velmi 
jednoduše členěné souvislé texty týkající se okruhu 
známých témat z oblasti jeho zájmu, a to tak, že 
spojuje řadu kratších úseků do lineárního sledu. 
 
Interaktivní řečové dovednosti: 
 
ÚSTNÍ INTERAKCE: Žák dokáže s jistou mírou 
sebedůvěry komunikovat o rutinních i méně rutinních 
záležitostech, které se vztahují k jeho zájmům a 
profesní sféře/studiu. Dokáže získat a předat, ověřit a 
potvrdit si informace, zvládnout méně běžné situace a 
vysvětlit, proč něco představuje problém. Dokáže 
vyjádřit své myšlenky týkající se abstraktních a 
kulturních témat, jakými jsou filmy, knihy, hudba atd. 
 
PÍSEMNÁ INTERAKCE: Žák dokáže sdělit informace 
a myšlenky týkající se jak abstraktních tak konkrétních 
témat, ověřit si informace a zeptat se na problémy 
nebo problémy poměrně přesně vysvětlit. Umí napsat 
osobní dopisy a poznámky, požadovat a sdělit 
jednoduché, bezprostředně důležité informace a 
vysvětlit, co považuje za důležité. 

 Sports; the sport I do 
 Are athletes really getting 

better? 
 Discipline, house/school 

rules 
 What is still acceptable 

today? 
 Presenting arguments 
 Beauty, fashion, vanity 
 Religion and beliefs; 

superstitions 
 Established religions and 

sects 
 Celebrating holidays 
 Living in a global world 
 Human rights and equal 

opportunities 
 Human life from cradle to 

grave 
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7.2 VI. ročník (sexta) 
 
Výuka SAJ v VI. ročníku směřuje k osvojení mluvené a psané podoby jazyka na úrovni odpovídající 
B1+ až B2 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Staví na autentických 
textech a nahrávkách a na aktuálním dění doma i ve světě. 
 

Výstupy Učivo MV 

Receptivní řečové dovednosti: 
 
POSLECH S POROZUMĚNÍM: Žák dokáže 
porozumět hlavním myšlenkám propozičně i jazykově 
složité řeči týkající se jak konkrétních, tak abstraktních 
témat ve spisovném jazyce, včetně odborných diskusí 
ve svém oboru/studiu. Dokáže rozumět delší promluvě 
a složité argumentaci, pokud jde o téma, které 
dostatečně zná, a pokud je postup přednášky výrazně 
signalizován explicitními prostředky. 
 
ČTENÍ S POROZUMĚNÍM: Žák dokáže číst do 
značné míry samostatně, přičemž používá techniku a 
rychlost čtení odpovídající různým textům a účelům. 
Dobře se orientuje při výběru příručních materiálů. Má 
rozsáhlou funkční „čtecí“ slovní zásobu, ale může mít 
problémy s málo častými idiomatickými spojeními. 
 
Produktivní řečové dovednosti: 
 
ÚSTNÍ PROJEV: Žák dokáže vytvořit jasné a 
podrobné popisy a srozumitelně a podrobně se 
vyjadřovat o široké škále témat, která se vztahují k 
oblasti jeho zájmu, přičemž rozvádí své myšlenky a 
podporuje je dodatečnými argumenty a odpovídajícími 
příklady. 
 
PÍSEMNÝ PROJEV: Žák dokáže napsat srozumitelné 
podrobné texty týkající se různých témat z oblasti jeho 
zájmů, přičemž dokáže shrnout, skloubit a zhodnotit 
informace a argumenty z velkého počtu zdrojů. 
 
Interaktivní řečové dovednosti: 
 
ÚSTNÍ INTERAKCE: Žák se dokáže účastnit 
rozhovoru natolik plynule a spontánně, že může vést 
běžný rozhovor s rodilými mluvčími a udržovat s nimi 
vztahy, aniž by to některého z účastníků komunikace 
stálo nepřiměřené úsilí. Dokáže naznačit, jakou 
důležitost přikládá událostem a zážitkům, jasně 
vysvětlit a obhájit názory za pomoci vhodných 
argumentů. 
 
PÍSEMNÁ INTERAKCE: Žák dokáže v písemné formě 
účinně podávat informace i vyjádřit své názory a 
dokáže na podobná sdělení reagovat. 

 Taboo conversation 
topics 

 What is still acceptable 
today 

 Compensation culture 
 Addiction, discipline 
 National stereotypes 
 Minorities, racism 
 Immigration, emigration 
 Relationships 
 Cheating, telling lies 
 Family and children, 

marriage, changing family 
patterns 

 Arts and artists; issues in 
modern art; grafitti 

 Fashion 
 New technology; 

computer revolution 
 Scientists‘ responsibility 
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7.3 VII. ročník (septima) 
 
Výuka SAJ v VII. ročníku směřuje k osvojení mluvené a psané podoby jazyka na úrovni odpovídající 
B2 – B2+ podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Staví na autentických textech 
a nahrávkách a na aktuálním dění doma i ve světě. Podporuje iniciativu žáků, vyžaduje jejich aktivní 
zapojení a spolurozhodování o probíraných tématech. 
 
 

Výstupy Učivo MV 

Receptivní řečové dovednosti: 
 
POSLECH S POROZUMĚNÍM: Žák dokáže 
porozumět hlavním myšlenkám propozičně i jazykově 
složité řeči týkající se jak konkrétních, tak abstraktních 
témat ve spisovném jazyce, včetně odborných diskusí 
ve svém oboru/studiu. Dokáže rozumět delší promluvě 
a složité argumentaci, pokud jde o téma, které 
dostatečně zná, a pokud je postup přednášky výrazně 
signalizován explicitními prostředky. 
 
ČTENÍ S POROZUMĚNÍM: Žák dokáže číst do 
značné míry samostatně, přičemž používá techniku a 
rychlost čtení odpovídající různým textům a účelům. 
Dobře se orientuje při výběru příručních materiálů. Má 
rozsáhlou funkční „čtecí“ slovní zásobu, ale může mít 
problémy s málo častými idiomatickými spojeními. 
 
Produktivní řečové dovednosti: 
 
ÚSTNÍ PROJEV: Žák dokáže vytvořit jasné a 
podrobné popisy a srozumitelně a podrobně se 
vyjadřovat o široké škále témat, která se vztahují k 
oblasti jeho zájmu, přičemž rozvádí své myšlenky a 
podporuje je dodatečnými argumenty a odpovídajícími 
příklady. 
 
PÍSEMNÝ PROJEV: Žák dokáže napsat srozumitelné 
podrobné texty týkající se různých témat z oblasti jeho 
zájmů, přičemž dokáže shrnout, skloubit a zhodnotit 
informace a argumenty z velkého počtu zdrojů. 
 
Interaktivní řečové dovednosti: 
 
ÚSTNÍ INTERAKCE: Žák se dokáže účastnit 
rozhovoru natolik plynule a spontánně, že může vést 
běžný rozhovor s rodilými mluvčími a udržovat s nimi 
vztahy, aniž by to některého z účastníků komunikace 
stálo nepřiměřené úsilí. Dokáže naznačit, jakou 
důležitost přikládá událostem a zážitkům, jasně 
vysvětlit a obhájit názory za pomoci vhodných 
argumentů. 
 
PÍSEMNÁ INTERAKCE: Žák dokáže v písemné formě 
účinně podávat informace i vyjádřit své názory a 
dokáže na podobná sdělení reagovat. 

 Geography of the English-
speaking world 

 Science and technology 
 Architecture 
 Music 
 Life in a global world 
 Media 
 Cyberspace 
 Body and soul 
 Current issues 
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7.4 VIII. ročník (oktáva) 
 
Výuka SAJ v VIII. ročníku směřuje k osvojení mluvené a psané podoby jazyka na úrovni odpovídající 
úrovni B2+ až C1 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Staví na autentických 
textech a nahrávkách a na aktuálním dění doma i ve světě. Podporuje iniciativu žáků, vyžaduje jejich 
aktivní zapojení a spolurozhodování o probíraných tématech. 
 
 
 

Výstupy Učivo MV 

Receptivní řečové dovednosti: 
 
POSLECH S POROZUMĚNÍM: Žák rozumí spisovné 
řeči, živé nebo vysílané, jak na známá, tak méně 
známá témata, se kterými se běžně setkává v 
osobním, společenském, akademickém nebo 
profesním/studijním životě. Jeho schopnost 
porozumět ovlivňuje pouze značný hluk v okolí, 
nesprávná stavba vyslechnutého projevu a/nebo užití 
idiomatických výrazů. 
 
ČTENÍ S POROZUMĚNÍM: Žák dokáže číst do 
značné míry samostatně, přičemž používá techniku a 
rychlost čtení odpovídající různým textům a účelům. 
Dobře se orientuje při výběru příručních materiálů. Má 
rozsáhlou funkční „čtecí“ slovní zásobu, ale může mít 
problémy s málo častými idiomatickými spojeními. 
 
Produktivní řečové dovednosti: 
 
ÚSTNÍ PROJEV: Žák dokáže podat jasný a 
systematicky rozvinutý popis a prezentaci, přičemž 
zvýrazňuje hlavní myšlenky a uvádí potřebné 
podrobnosti. 
 
PÍSEMNÝ PROJEV: Žák dokáže napsat srozumitelné 
podrobné texty týkající se různých témat z oblasti jeho 
zájmů, přičemž dokáže shrnout, skloubit a zhodnotit 
informace a argumenty z velkého počtu zdrojů. 
 
Interaktivní řečové dovednosti: 
 
ÚSTNÍ INTERAKCE: Žák dokáže jazyk užívat plynule, 
přesně a účinně a vyjadřovat se v rámci širokého 
okruhu všeobecných, akademických, 
profesních/studijních nebo zábavních témat a jasně 
označovat vztahy mezi myšlenkami. Dokáže 
komunikovat spontánně a gramaticky správně, aniž by 
zjevně musel omezovat rozsah toho, co chce říct, a 
volí rovinu formálnosti odpovídající daným 
okolnostem. 
 
PÍSEMNÁ INTERAKCE: Žák dokáže v písemné formě 
účinně podávat informace i vyjádřit své názory a 
dokáže na podobná sdělení reagovat. 

Výběr z okruhů: 
 

 Literature 
 Works of art 
 Film  
 History of the English-

speaking world 
 Geography of the English-

speaking world 
 Freedom 
 Life in a community, 

homelessness, racial 
issues, privacy rights 

 Crime and punishment; 
breaking the rules, capital 
punishment, gun control 

 Drink and drugs 
 Green issues 
 Education system, 

student loans, teachers’ 
salaries 

 Media, censorship 
 Health care, mental 

health 
 Technology 
 Politics; immigration 
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5.2.3 Učební osnovy nepovinného/volitelného předmětu konverzace 

v anglickém jazyce  
 
1. Název předmětu, jeho zkratka a základní popis 
 
Konverzace v anglickém jazyce (KAJ) je nepovinný předmět, těsně navazující na předmět anglický 
jazyk a určený všem žákům od primy do kvinty včetně.  
 
2. Charakteristika předmětu KAJ 
 
Nepovinný předmět KAJ je realizován v rámci vzdělávacího oboru cizí jazyk od 1. do 5. ročníku s 
časovou dotací 1 hodina týdně s obsahovým vymezením, které má za cíl procvičit znalosti a 
dovednosti získané v rámci povinného vyučovacího předmětu a rozvíjet konverzační pohotovost a 
zdatnost žáků. 
 
Výuka KAJ probíhá ve skupinách podle ročníků s časovou dotací 1 hodina týdně, a to v odborných 
jazykových učebnách a kmenových třídách. 
 
Od 2. do 5. ročníku je výuka realizována rodilým mluvčím. 
 
 
 
3. Klíčové kompetence v KAJ – viz 5.2.1 
 
 
4. Výchovné a vzdělávací strategie KAJ – viz 5.2.1 
 
 
5. Forma výuky KAJ 
 

ročník I II III IV V 

hodin týdně / z toho půlených 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 

 
 

organizace výuky Třídy jsou rozděleny na skupiny. Výuka v jednotlivých skupinách je 
realizována jedním vyučujícím. 

 
 

organizační formy 
práce 

Vyučovací hodiny; multimediální výuka v odborných jazykových učebnách; 
práce s obrazovými materiály, zvukovými a filmovými záznamy; 
interaktivní cvičení a texty, návštěvy filmových a divadelních představení; 
projekty; besedy; soutěže. 

 
 

místo realizace Odborné jazykové učebny; kmenové třídy; kina, divadla a další 
mimoškolní prostory, v nichž probíhají vybrané soutěže, projekty a 
besedy. 

 
 
6. Průřezová témata KAJ – viz 5.2.1 
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7. Učivo, výstupy, mezipředmětové vazby (MV) 
 
7.1 I. ročník (prima) 
 
Výuka AJ v I. ročníku směřuje k osvojení mluvené a psané podoby jazyka na úrovni odpovídající 
úrovni A1 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. 
 

Výstupy Učivo MV 

Receptivní řečové dovednosti: 
 
POSLECH S POROZUMĚNÍM: Žák dokáže sledovat 
řeč, která je zřetelná, pečlivě vyslovovaná, s dlouhými 
pomlkami, aby mohl pochopit význam. 
 
ČTENÍ S POROZUMĚNÍM: Žák rozumí jednoduchým 
frázím ve velmi krátkých, jednoduchých textech a 
dokáže vyhledat známá jména, slova a základní fráze 
a podle potřeby se ve čtení vracet zpět. 
 
Produktivní řečové dovednosti: 
 
ÚSTNÍ PROJEV: Žák dokáže vytvořit jednoduché, 
většinou izolované fráze o lidech a různých místech. 
 
PÍSEMNÝ PROJEV: Žák dokáže psát jednoduché 
izolované fráze a věty. 
 
Interaktivní řečové dovednosti: 
 
ÚSTNÍ INTERAKCE: Žák se umí jednoduchým 
způsobem domluvit, ale při komunikaci zcela závisí na 
opakování v pomalejším tempu, přeformulování a 
upřesněních. Umí klást jednoduché otázky a na 
podobné otázky odpovídat, inicializovat jednoduchá 
sdělení nebo na ně reagovat, pokud se týkají jeho 
základních potřeb, nebo jde-li o věci, jež jsou mu 
důvěrně známé. 
 
PÍSEMNÁ INTERAKCE: Žák dokáže písemnou 
formou požádat o osobní informace nebo je předat. 

 be - kladné a záporné 
tvary; a / an; otázky s be 

 have got (= have); 
přivlastňovací ‘s; this, 
that, these, those 

 přítomný čas prostý (1): 
kladné a záporné tvary, 
otázky; doplňovací 
otázky; přítomný čas s he 
/ she 

 přítomný čas s příslovci 
vyjadřujícími četnost 
výskytu; přivlastňovací 
přídavná jména: my, your, 
etc. 

 počitatelná a 
nepočitatelná podstatná 
jména; some / any; can / 
can´t + verb (možnost) 

 minulý čas prostý was / 
were; minulý čas prostý 
pravidelných a 
nepravidelných sloves 

 minulý čas prostý: 
záporné tvary; minulý čas 
prostý: otázky; osobní 
zájmena: předmětné tvary 

 

ČJL 
OV 
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7.2 II. ročník (sekunda) 
 
Výuka AJ ve II. ročníku směřuje k osvojení mluvené a psané podoby jazyka na úrovni odpovídající 
nižší úrovni A2 (označované jako A2.1, resp. A2) podle Společného evropského referenčního rámce 
pro jazyky. 
 

Výstupy Učivo MV 

Receptivní řečové dovednosti: 
 
POSLECH S POROZUMĚNÍM: Žák rozumí frázím a 
výrazům, které se vztahují k nejnaléhavějším 
potřebám (např. základní osobní a rodinné informace, 
nakupování, místopis, zaměstnání/studium), pokud 
jsou vysloveny pomalu a zřetelně. 
 
ČTENÍ S POROZUMĚNÍM: Žák rozumí krátkým, 
jednoduchým textům obsahujícím nejčastěji užívanou 
slovní zásobu včetně internacionalismů, které existují 
v jeho mateřském jazyce. 
 
Produktivní řečové dovednosti: 
 
ÚSTNÍ PROJEV: Žák dokáže podat jednoduchý popis 
nebo charakteristiku lidí, životních nebo 
pracovních/studijních podmínek, každodenních 
zvyklostí, toho, co má a nemá rád atd., a to v podobě 
krátkého sledu jednoduchých frází a vět spojených v 
seznam. 
 
PÍSEMNÝ PROJEV: Žák dokáže napsat řadu 
jednoduchých frází a vět spojených jednoduchými 
spojkami, jako jsou „a“, „ale“ a „protože“. 
 
Interaktivní řečové dovednosti: 
 
ÚSTNÍ INTERAKCE: Žák umí komunikovat v 
jednoduchých běžných situacích vyžadujících 
jednoduchou, přímou výměnu informací o běžných 
rutinních záležitostech, které se týkají práce a volného 
času. Zvládne velmi krátkou společenskou konverzaci, 
ale zřídka je schopen porozumět natolik, aby 
konverzaci sám udržel v chodu. 
 
PÍSEMNÁ INTERAKCE: Žák dokáže psát krátká 
frázovitá sdělení, která se vztahují k záležitostem 
z oblasti bezprostředních potřeb. 

 how much / many?; there 
is / are 

 have to / don´t have to / 
do I have to ...?; can / 
can´t (svolení) 

 can / can´t (schopnost); 
something, anything, 
nothing etc. 

 2. stupeň přídavných 
jmen; 3. stupeň 
přídavných jmen 

 přítomný čas průběhový; 
přítomný čas prostý 
versus přítomný čas 
průběhový 

 be going to + sloveso; 
might + sloveso 

 předpřítomný čas prostý 
(zkušenost); předpřítomný 
čas prostý a minulý čas 
prostý 

 

ČJL 
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7.3 III. ročník (tercie) 
 
Výuka AJ ve III. ročníku směřuje k osvojení mluvené a psané podoby jazyka na úrovni odpovídající 
vyšší úrovni A2 (označované jako A2.2, resp. A2+) podle Společného evropského referenčního rámce 
pro jazyky. 
 

Výstupy Učivo MV 

Receptivní řečové dovednosti: 
 
POSLECH S POROZUMĚNÍM: Žák dokáže 
porozumět natolik, aby vyhověl konkrétním potřebám, 
za předpokladu, že jde o jasně formulovanou pomalou 
řeč. 
 
ČTENÍ S POROZUMĚNÍM: Žák rozumí krátkým, 
jednoduchým textům, které se týkají běžných 
konkrétních záležitostí a obsahují častou každodenní 
slovní zásobu nebo jazyk vztahující se k práci/studiu. 
 
Produktivní řečové dovednosti: 
 
ÚSTNÍ PROJEV: Žák dokáže podat jednoduchý popis 
nebo charakteristiku lidí, životních nebo 
pracovních/studijních podmínek, každodenních 
zvyklostí, toho, co má a nemá rád atd., a to v podobě 
krátkého sledu jednoduchých frází a vět spojených v 
seznam. 
 
PÍSEMNÝ PROJEV: Žák dokáže napsat řadu 
jednoduchých frází a vět spojených jednoduchými 
spojkami, jako jsou „a“, „ale“ a „protože“. 
 
Interaktivní řečové dovednosti: 
 
ÚSTNÍ INTERAKCE: Žák se dokáže poměrně snadno 
zapojit do interakce v situacích, které mají jasnou 
strukturu, a do krátkých rozhovorů za předpokladu, že 
mu druhá strana pomůže v případě nutnosti. Zvládne 
jednoduché, rutinní výměny bez nadměrného úsilí, 
dokáže klást otázky a odpovídat na ně, vyměňovat si 
názory a informace týkající se běžných témat v 
předvídatelných každodenních situacích. 
 
PÍSEMNÁ INTERAKCE: Žák dokáže psát krátká 
frázovitá sdělení, která se vztahují k záležitostem z 
oblasti bezprostředních potřeb. 

 otázky; minulý čas prostý 
 počitatelná / nepočitatelná 

podstatná jména; 
přídavná jména a 
příslovce 

 předpřítomný čas prostý a 
minulý čas prostý 

 will pro náhlá rozhodnutí 
a nabídky; too / very, too 
much / many 

 can / can´t, have to / don´t 
have to; had to / didn´t 
have to / did you have 
to ...? 

 3. stupeň přídavných 
jmen; 2. stupeň 
přídavných jmen; will, be 
going to, might pro 
predikce 

 minulý čas prostý a 
minulý čas průběhový 

 

ČJL 
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7.4 IV. ročník (kvarta) 
 
Výuka AJ ve IV. ročníku směřuje k osvojení mluvené a psané podoby jazyka na úrovni odpovídající 
nižší úrovni B1 (označované jako B1.1, resp. B1) podle Společného evropského referenčního rámce 
pro jazyky. 
 

Výstupy Učivo MV 

Receptivní řečové dovednosti: 
 
POSLECH S POROZUMĚNÍM: Žák dokáže 
porozumět 
hlavním myšlenkám vysloveným spisovným jazykem 
o běžných tématech, se kterými se setkává v práci/ve 
škole, ve volném čase atd., a to včetně krátkých 
vyprávění. 
 
ČTENÍ S POROZUMĚNÍM: Žák dokáže číst 
s porozuměním na uspokojivé úrovni nekomplikované 
faktografické texty vztahující se k tématům 
jeho oboru/studia a zájmu. 
 
Produktivní řečové dovednosti: 
 
ÚSTNÍ PROJEV: Žák dokáže poměrně plynule 
podat souvislý, jednoduše formulovaný popis 
mnohých témat z oblasti svého zájmu, přičemž je 
prezentuje jako lineární sled myšlenek. 
 
PÍSEMNÝ PROJEV: Žák dokáže napsat velmi 
jednoduše členěné souvislé texty týkající se okruhu 
známých témat z oblasti jeho zájmu, a to tak, že 
spojuje řadu kratších úseků do lineárního sledu. 
 
Interaktivní řečové dovednosti: 
 
ÚSTNÍ INTERAKCE: Žák dokáže využít široký rejstřík 
jednoduchého jazyka, aby si poradil s většinou situací, 
které mohou nastat při cestování. Dokáže se bez 
přípravy zapojit do hovoru o tématech, která mu jsou 
známá, vyjádřit osobní názory a vyměňovat informace 
týkající se témat, která jsou známá, týkají se osobních 
zájmů, nebo každodenního života (např. rodiny, 
koníčků, cestování a aktuálních událostí). 
 
PÍSEMNÁ INTERAKCE: Žák dokáže sdělit informace 
a myšlenky týkající se jak abstraktních tak konkrétních 
témat  
ověřit si informace a zeptat se na problémy nebo 
problémy poměrně přesně vysvětlit. Umí napsat 
osobní dopisy a poznámky, požadovat a sdělit 
jednoduché, bezprostředně důležité informace a 
vysvětlit, co považuje za důležité. 

 be going to, might, would 
like to; 

 přítomný čas průběhový 
vyjadřující budoucnost 

 předpřítomný čas prostý s 
for a since; should / 
shouldn´t 

 přídavná jména končící 
na -ed / - ing; slovesné 
vzory 

  podmínkové věty s will / 
might 

 used to + sloveso; 
předpřítomný čas prostý a 
minulý čas prostý 
(opakování) 

 podmínkové věty s would; 
 vztažné věty určující 

(vymezující) 
 přítomné a minulé tvary 

trpného rodu 

ČJL 
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7.5 V. ročník (kvinta) 
 
Výuka AJ v V. ročníku směřuje k osvojení mluvené a psané podoby jazyka na úrovni odpovídající 
vyšší úrovni B1 (označované jako B1.2, resp. B1+) podle Společného evropského referenčního rámce 
pro jazyky. 
 

Výstupy Učivo MV 

Receptivní řečové dovednosti: 
 
POSLECH S POROZUMĚNÍM: Žák dokáže 
porozumět nekomplikovaným faktografickým 
informacím týkajícím se věcí každodenního života a 
zaměstnání/studia, rozpozná jak obecná sdělení, tak 
specifické podrobnosti za předpokladu, že jde o 
zřetelnou výslovnost a všeobecně známý přízvuk. 
 
ČTENÍ S POROZUMĚNÍM: Žák dokáže číst s 
porozuměním na uspokojivé úrovni nekomplikované 
faktografické texty vztahující se k tématům jeho 
oboru/studia a zájmu. 
 
Produktivní řečové dovednosti: 
 
ÚSTNÍ PROJEV: Žák dokáže poměrně plynule podat 
souvislý, jednoduše formulovaný popis mnohých 
témat z oblasti svého zájmu, přičemž je prezentuje 
jako lineární sled myšlenek. 
 
PÍSEMNÝ PROJEV: Žák dokáže napsat velmi 
jednoduše členěné souvislé texty týkající se okruhu 
známých témat z oblasti jeho zájmu, a to tak, že 
spojuje řadu kratších úseků do lineárního sledu. 
 
Interaktivní řečové dovednosti: 
 
ÚSTNÍ INTERAKCE: Žák dokáže s jistou mírou 
sebedůvěry komunikovat o rutinních i méně rutinních 
záležitostech, které se vztahují k jeho zájmům a 
profesní sféře/studiu. Dokáže získat a předat, ověřit a 
potvrdit si informace, zvládnout méně běžné situace a 
vysvětlit, proč něco představuje problém. Dokáže 
vyjádřit své myšlenky týkající se abstraktních a 
kulturních témat, jakými jsou filmy, knihy, hudba atd. 
 
PÍSEMNÁ INTERAKCE: Žák dokáže sdělit informace 
a myšlenky týkající se jak abstraktních tak konkrétních 
témat, ověřit si informace a zeptat se na problémy 
nebo problémy poměrně přesně vysvětlit. Umí napsat 
osobní dopisy a poznámky, požadovat a sdělit 
jednoduché, bezprostředně důležité informace a 
vysvětlit, co považuje za důležité. 

 otázky; tázací dovětky; 
předpřítomný čas prostý a 
minulý čas prostý (1) 

 komparativy a 
modifikátory; superlativy; 
přítomný čas prostý a 
průběhový 

 předpřítomný čas prostý a 
minulý čas prostý (2); 
minulý čas prostý a used 
to + sloveso 

 způsobová slovesa 
would, could / might; 
používání slovesa will 

 přídavná jména a 
příslovce; povinnost a 
svolení: (don´t) have to, 
must(n´t), should(n´t), 
(not) be allowed to 

 věty s if, when a unless; 
tvar -ing 
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5.2.4 Učební osnovy volitelného/nepovinného předmětu literární seminář AJ 
 
 
1. Název předmětu, jeho zkratka a základní popis 
 
Literární seminář AJ (LSAJ) nabízí studentům společné čtení a interpretaci kratších beletristických 
textů různých anglofonních autorů. Klade si za cíl seznámit je s problematikou těchto textů. Součástí 
semináře je i psaní vlastních textů – jak tvůrčích, tak kritických, inspirovaných studovanou beletrií. 
Důraz bude kladen i na dramatické čtení a divadelní ztvárnění s texty souvisejících situací. Dalším 
výstupem semináře by měly být studentské překlady do ČJ. 
 
2. Charakteristika předmětu LSAJ 
 
V průběhu semináře se žáci zdokonalí v následujících oblastech: porozumění a interpretace textu, 
literárně-vědná teorie a historie, vlastní tvůrčí i kritické psaní, výslovnost, dramatický přednes a řízená 
debata na aktuální témata vyplývající ze studovaných textů.  
 
3. Klíčové kompetence v LSAJ – viz 5.2.1 
 
4. Výchovné a vzdělávací strategie LSAJ – viz 5.2.1 
 
5. Forma výuky LSAJ 
 

ročník V VI VII VIII 
hodin týdně / z toho půlených - 2  - 

 
organizace výuky Výuka probíhá ve dvouhodinovém bloku jednou týdně, skupinu tvoří obvykle 

5–12 žáků. 
 

organizační formy 
práce 

Vyučovací hodina a samostatná práce, případně návštěva literárních 
přednášek, divadelních představení a festivalu spisovatelů. 
Zásadní je práce s primárními beletristickými texty, krátkými povídkami a 
básněmi. Každému textu předchází úvodní cvičení s aktivitami typu 
brainstorming na témata, která se v textu objeví. Následuje tzv. close reading, 
ať společné (u kratších textů) nebo s cílenou domácí přípravou a společným 
rozborem obtížnějších výrazů. Na beletristické texty budou studenti následně 
reagovat vlastním psaním, skupinovou prací, diskusí nebo dramatickým 
ztvárněním souvisejících situací. Každý student by si měl zvolit text podle 
svého uvážení a pokusit se o překlad do ČJ. Výstupem by měl být společný 
almanach vzniklých textů. 
 

 
místo realizace Primárně učebna. 

 
6. Průřezová témata LSAJ – viz 5.2.1  
 
7. Učivo, výstupy, mezipředmětové vazby LSAJ 
 
7.1 VI. ročník – téma: Čtení a kritická recepce beletristických textů, tvůrčí odezva 
 

Výstupy Učivo MV 
 poznatky z dějin a teorie literatury USA a GB 
 procvičování koncentrované četby 
 interpretace textu 
 pokus o vlastní umělecký překlad, seznámení 

s problematikou překladu 
 kritická reakce na text  
 vlastní tvůrčí psaní inspirované primárním textem  
 řízená skupinová diskuse 
 dramatické ztvárnění 
 grafická podoba výstupního almanachu 

 literární dějiny a 
teorie 

 význam soustřední 
 vlastní názor, 

argumentace 
 práce s mateřským 

jazykem, kultivace 
projevu 

 rozvoj kreativity 

ČJL 
CJL 
 
ZF 
CJL 
 
 
 
 
 



5.2 Anglický jazyk  
 

  

 rozšíření specifické slovní zásoby 
 zvýšená rychlost čtení žáků v angličtině 
 zvýšená sebejistota při aktivním používání angličtiny 
 zvýšená míra povědomí o formách, žánrech a 

jazykových rejstřících 
 používání různorodých reflektivních technik 
 zlepšení prezentačních dovedností 
 procvičení související gramatiky 
 

 vyjádření a vyslyšení 
názoru 

 grafika, ilustrace, 
práce s textovým 
editorem 

 efektivnost čtení 
 umění prezentace 
 vyjadřování emocí 
 vyprávění, plánování 

budoucnosti 

VV, IVT 

 
 
 



5.2 Anglický jazyk  
 

  

5.2.5 Učební osnovy volitelného/nepovinného předmětu Towards Academic 

Reading and Writing 
 
 
1. Název předmětu, jeho zkratka a základní popis 
 
Seminář Towards Academic Reading and Writing (ARW) představuje studentům psaní jako 
užitečný myšlenkový proces a nabízí jim možnost důkladně se pocvičit v psaní nebeletristického textu. 
Učitel u žáků sleduje proces čtení a psaní a poskytuje jim důkladnou zpětnou vazbu.  
 
2. Charakteristika předmětu ARW 
 
V průběhu semináře se žáci zdokonalí v následujících oblastech: time management, psaní poznámek, 
psaní konceptů, opakovaná úprava textu, pravopisná a stylistická kontrola a zacházení se zpětnou 
vazbou. Cílem je také, aby žáci zažili radost z psaní a soustředěného čtení nebeletristických textů. 
 
 
3. Klíčové kompetence v ARW – viz 5.2.1 
 
4. Výchovné a vzdělávací strategie ARW – viz 5.2.1 
 
5. Forma výuky ARW 
 

ročník V VI VII VIII 
hodin týdně / z toho půlených - - 2 2 

 
organizace výuky Výuka probíhá ve dvouhodinovém bloku jednou týdně, skupinu tvoří obvykle 

5–20 žáků. 
 

organizační formy 
práce 

Vyučovací hodina a samostatná práce. 
Zásadní je pravidelné psaní textů, vyučovací hodiny slouží především jako 
prostor pro rozhovory o inspirativních textech autorů mimo školu i samotných 
žáků. Část hodinové dotace je věnována rozvoji studijních dovedností žáků a 
také rozvoji debatních a prezentačních dovedností. 
Hrubým odhadem 45% času semináře zabírá učitelem řízená diskuse, z cca 
30% žáci pracují ve skupinách a přibližně 25% časového rozsahu semináře je 
věnováno individuální práci s texty. 

 
místo realizace Učebna. 

 
6. Průřezová témata ARW – viz 5.2.1  
 
7. Učivo, výstupy, mezipředmětové vazby ARW  
 
7.1 VIII. ročník – téma: Čtení a psaní nebeletristických textů 
 

Výstupy Učivo MV 
 návyk dělat si poznámky v průběhu čtení a tvořit 

komplexní strukturované poznámky 
 posílení dovednosti efektivně si organizovat vlastní čas 
 uvědomění si užitečnosti psaní konceptů, opakovaných 

úprav textů a důkladné jazykové korektury 
 osvojení si strategií dávání a přijímání zpětné vazby 
 objevení radosti z psaní a soustředěného čtení 

nebeletristických textů 
 rozšíření aktivní slovní zásoby v oblastech kultury, 

vzdělávání, médií, politiky, přírodních věd a statistiky 
 pozitivní vztah k extenzivnímu čtení a psaní 

nebeletristických textů 
 pochopení důležitosti plánování při psaní a významu 

termínů sdělení, záměr a čtenář v kontextu psaní 

 síla slov 
 význam chyby 
 jasnost, 

jednoduchost, 
stručnost, lidskost 

 vypravování 
 popis 
 záměr 
 komentáře 
 internetová rešerše 
 citování 
 nekrology 
 ilustrace 
 úvaha 

ČJL 
AJ 
NJ 
FJ 
ŠJ 
LJ 
M 
IVT 
D 
OV 
ZSV 
ZF 
F 
CH 



5.2 Anglický jazyk  
 

  

 povědomí o žánrové specifičnosti textů psaných 
odbornou angličtinou 

 zvýšená stylistická kvalita žákovských textů 
 zvýšená rychlost čtení žáků v angličtině 
 zvýšená sebejistota při aktivním používání angličtiny 
 zvýšená míra povědomí o formách, žánrech a 

jazykových rejstřících 
 dovednosti potřebné pro psaní opřené o prameny 

(rešerše) 
 používání různorodých reflektivních technik 
 zvýšení motivace žáků v praxi používat angličtinu 
 pochopení výhodnosti práce v pozitivní a otevřené 

atmosféře a porozumění výhodám sdílení vlastní práce 
 zlepšení prezentačních dovedností 
 

 popis pracovní 
činnosti 

 prezentace a referáty 
 práce se statistikou 
 srovnávání 
 definice 

BI 
Z 
HV 
EVV 
TV 
NN 
 
 

 
 
 



5.2 Anglický jazyk  
 

  

5.2.6 Učební osnovy volitelného/nepovinného předmětu Taboos and Issues 
 
 
1. Název předmětu, jeho zkratka a základní popis 
 
Seminář Taboos and Issues (TI) je převážně zaměřen na rozvoj komunikačních dovedností studentů 
a schopnost argumentace. Seminář seznamuje studenty s vybranými tabu tématy, která jsou ve 
společnosti aktuální. Ve výuce vyučující vychází z učebnice Taboos and Issues, Thomson – Heinle 
2002. dále je učebnice doplňována četbou článků – zpočátku časopis Bridge, dále poté i texty 
dostupné v britském a americkém denním tisku (např. The Times, The Guardian, BBC.com), dále se 
využívají též video dokumenty, rozhovory a tzv. TED Talks, studenti mohou být vybídnuti k četbě též 
beletristických textu – kapitoly z románu, povídky, básně, hojně budou též využívány seriály, ukázky 
z filmů, které se následně stanou předmětem diskuze.  
 
2. Charakteristika předmětu TI 
 
V semináři se studenti průběžné a systematicky zdokonalují ve schopnosti argumentace a vyjádření 
vlastního názoru v cizím jazyce. Design semináře se opírá o nejnovější poznatky v oblasti didaktiky 
cizích jazyků – běžná témata jsou marginalizována a do popředí vyučující staví kontroverzní témata, 
která sama o sobě vyvolávají ve studentech různorodé názory a chuť tyto názory vyjádřit. Student 
posléze v takové komunikační situaci ztrácí zábrany cizího jazyka a do popředí vyučovacího procesu 
se dostává zaměření studenta na CO říct než JAK to říct a tím se student sám pod dohledem 
vyučujícího rozvijí v plynulosti projevu. Tím se urychluje proces, kdy student přechází ve svých 
kognitivních schopnostech k myšlení v cizím jazyce jako takovém, seminář tedy studentovi napomáhá 
odbourat tzv. „mezistupeň češtiny“ v jeho procesu přemýšlení o daném tématu.  
Seminář se velkou měrou soustředí na rozvoj argumentačních schopností studentů – a to jak 
v mluvené, tak i v písemné podobě.  
 
3. Klíčové kompetence v TI – viz 5.2.1 
 
4. Výchovné a vzdělávací strategie TI – viz 5.2.1 
 
5. Forma výuky TI 
 

ročník V VI VII VIII 
hodin týdně / z toho půlených 2 - - - 

 
organizace výuky Výuka probíhá ve dvouhodinovém bloku jednou týdně, skupinu tvoří obvykle 

5–20 žáků. 
 

organizační formy 
práce 

Vyučovací hodina a samostatná práce. 
 
V rámci školní výuky studenti čtou texty podněcující diskuzi na dané téma, 
sledují dokumenty či rozhovory, čtou poezii či beletrii, která se daného 
probíraného tématu týká, sledují seriály či ukázky z jednotlivých filmů, 
poslouchají a rozebírají texty písní pojednávající o probíraném tabu tématu. 
V rámci daného tématu studenti probírají jednotlivé argumentační strategie a 
k nim příslušné fráze – jak vyjádřit vlastní názor / jak vyjádřit souhlas / 
nesouhlas, částečný souhlas / nesouhlas, kategorický souhlas / nesouhlas 
s názorem druhého. Během tohoto procesu se studenti učí přemýšlet v cizím 
jazyce. Podobný proces se týká též rozvoji písemných kompetencí – psaní 
různých typů esejí: odborná esej (descriptive / content essay), úvaha (opinion 
essay), esej pro a proti (discurssive essay) + postupné načerpávání slovní 
zásoby pro psaní esejí – zejména prostředky textové návaznosti (cohesive 
devices – linkers)  
 
Po ukončení tematického celku studenti píší esej na subtéma, které si vyberou 
z učitelem stanovené sumy subtémat vztahující se k probranému tématu. Esej 
je součástí domácí přípravy, tzn. studenti eseje píší doma.  

 
místo realizace Učebna. 



5.2 Anglický jazyk  
 

  

 
6. Průřezová témata TI – viz 5.2.1  
 
7. Učivo, výstupy, mezipředmětové vazby TI 
 
7.1 V. ročník – téma: Tabu témata v naší současné společnosti / Taboos and Issues in current 
society 
 

Výstupy Učivo MV 
 rozvoj argumentační schopnosti studenta 

v mluveném i psaném projevu v cizím 
jazyce 

 rozvoj plynulosti komunikace v mluveném i 
písemném projevu studenta v cizím jazyce 

 rozvoj schopnosti jasně a efektivně vyjádřit 
svůj názor 

 rozvoj schopnosti rychle a efektivně 
reagovat na názor jiného 

 rozvoj schopnosti vyslechnout a zvážit 
názor druhého člověka  

 utvrzení a rozšíření aktivní slovní zásoby u 
témat rezonující dnešní současnou 
společností – tj. student je jistější při 
sledování médií anglosaské provenience 

 posílení doposud osvojených stylistických 
dovednostech 

 rozvoj stylistických dovedností 
presentačního a argumentačního 
charakteru za rozsah používané učebnice 
dané úrovně 

 zvýšení motivace u studentů používat 
angličtinu v praxi v běžné komunikaci 

 odbourat u studentů obavy používat cizí 
jazyk jako komunikační prostředek 

 rozvoj tzv. reading comprehension abilities, 
tzn. schopnosti práce s psaným textem 
(beletristického charakteru – např. povídky, 
básně atd., i nebeletristického charakteru – 
např. odborné články atd.) 

 rozvoj tzv. listening comprehension abilities, 
tzn. schopnosti práce s mluveným textem – 
např. písně, videa, dokumenty atd.  

jednotlivá témata 
1) Introduction: Taboo conversation 
topics – definitions and basics 
2) What is still acceptable today?: 
It should be banned, Addictions, 
Legalising drugs, Swearing, Politically 
incorrect jokes, Nobody needs a gun, 
The sale of human organs, Animal 
rights 
3) Problems of our current society: 
Compensation culture, Vanity, 
Begging, Are you happy with your 
body?, Is this news?, Anxiety and 
depression, Big Brother is watching, 
Bribery and Corruption 
4) The matter of relationships: Not 
my type, Cheating on your partner, 
Telling Lies, Sex for Sale, Sexual 
harassment, Nudity, Old enough to be 
her grandfather, Turning the other 
cheek 
5) The matter of death: Death, 
Children who kill, The right to die, The 
death penalty 
6) Family and children: Marriage – 
for better or for worse, Designer 
babies, Abortion 
7) Minorities: Gays and jobs, Gay 
families, HIV&AIDS, Transsexuals 
and Changing sex, Immigration and 
Racism, National stereotypes, Torture 

ČJL 
A 
IVT 
D 
OV 
ZSV 
ZF 
CH 
BI 
Z 
HV 
EVV 
NN 
 
 

 

 



5.2 Anglický jazyk  
 

  

5.2.7 Učební osnovy volitelného/nepovinného předmětu AJ seminář FCE 
 
 
1. Název předmětu, jeho zkratka a základní popis 
 
AJ seminář FCE nabízí studentům cílenou přípravu na zkoušku FCE. FCE certifikát, pokud student 
složí zkoušku na stupeň A či B, umožňuje studentům AG nahradit si školní maturitní zkoušku z 
angličtiny, případně nechat si uznat předmět anglický jazyk i v nižších ročnících. V semináři se budou 
procvičovat  specifické testované dovednosti – Porozumění textu a používání angličtiny, Psaní, 
Poslech a Mluvený projev.  
 
2. Charakteristika předmětu AJ seminář FCE 
 
V průběhu semináře se žáci zdokonalí v následujících oblastech: porozumění textu, gramatika, 
specifické psané útvary (esej, článek, dopis, mail, zpráva, recenze), poslech a mluvený projev, rozšíří 
si slovní zásobu. 
 
3. Klíčové kompetence v AJ  semináři FCE – viz 5.2.1 
 
4. Výchovné a vzdělávací strategie AJ semináře FCE  – viz 5.2.1 
 
5. Forma výuky FCE 
 

ročník V VI VII VIII 
hodin týdně / z toho půlených 2 2 2 - 

 
organizace výuky Výuka probíhá ve dvouhodinovém bloku jednou týdně, skupinu tvoří obvykle 

10–20 žáků. 
 

organizační formy 
práce 

Vyučovací hodina a samostatná práce doma. Budeme procvičovat 
standardizované testované FCE dovednosti. Pro sekci Reading and Use of 
English to znamená úlohy typu multiple choice gap-fill, open gap-fill, word 
formation, word transformation, multiple choice při čtení odbornějšího textu, 
gapped text a multiple matching na bázi daného textu. Pro sekci Writing 
opakované psaní požadovaných formátů, rozbor a diskuse. Pro sekci 
Listening specifická cvičení multiple choice, sentence completion, multiple 
matching a multiple choice. Pro sekci Mluvený projev nácvik odpovědí na 
otázky, interakce studentů, porovnávání obrázků a informací o 
studentovi/zájmech a podobně.  
Primárně práce s učebnicí  pro FCE, verze pro revidovanou zkoušku po roce 
2015. 

 
místo realizace Primárně učebna. 

 
6. Průřezová témata FCE – viz 5.2.1  
 
7. Učivo, výstupy, mezipředmětové vazby FCE 
 
Téma: Komplexní příprava na zkoušku FCE a všestranný rozvoj receptivních i produktivních 
jazykových dovedností 
 

Výstupy Učivo MV 
 porozumění textu a rychlá orientace v něm 
 vylepšení psaného projevu 
 zlepšení poslechových dovedností 
 rozšíření všeobecné i specifické slovní zásoby 
 zvýšení sebejistoty při aktivním používání angličtiny 
 zvýšení míry povědomí o jazykových rejstřících 
 zlepšení prezentačních dovedností 
 procvičení související gramatiky 
 vše se zaměřením na úspěšné vykonání zkoušky 
 

 společenská témata 
 význam soustředění 
 vlastní názor, 

argumentace 
 vyjádření a vyslyšení 

názoru 
 efektivnost čtení 
 umění prezentace 
 vyprávění, plánování 

budoucnosti 

ČJL 
ZF 
VV, IVT 



5.2 Anglický jazyk  
 

  

5.2.8 Učební osnovy volitelného/nepovinného předmětu AJ seminář CAE 
  
1. Název předmětu, jeho zkratka a základní popis 
  
AJ seminář CAE (SCAE) nabízí studentům cílenou přípravu na zkoušku CAE. CAE certifikát, pokud 
student složí zkoušku na stupeň A, B či C, umožňuje studentům AG nahradit si školní maturitní 
zkoušku z angličtiny, případně nechat si uznat předmět anglický jazyk. Seminář je v prvním plánu 
zacílen jako gramaticko-lexikální repetitorium + doplňování slovní zásoby a gramatiky na úroveň C1. 
Ve druhém plánu se nově načerpané i stávající obsahy procvičují na testových úlohách typických pro 
mezinárodní zkoušky provenience ESOL. 
 
2. Charakteristika předmětu AJ seminář CAE 
V průběhu semináře se žáci zdokonalí v následujících oblastech: porozumění textu, gramatika, 
specifické psané útvary (esej, článek, dopis, mail, zpráva, recenze), poslech a mluvený projev, rozšíří 
si slovní zásobu a repertoár gramatických struktur na úroveň C1. 
 
3. Klíčové kompetence v AJ semináři CAE – viz 5.2.1 
 
4. Výchovné a vzdělávací strategie AJ semináře CAE – viz 5.2.1 
 
5. Forma výuky CAE 
 
ročník V VI VII VIII 
hodin týdně / z toho půlených - - 2 2 
 
organizace výuky Výuka probíhá ve dvouhodinovém bloku jednou týdně, skupinu tvoří obvykle 

10–20 žáků. 
 
Organizační formy 
práce 

Práce v semináři ve škole (skupinová i samostatná, frontální výuka), dále 
domácí příprava – procvičování a eseje. Budeme procvičovat standardizované 
testové CAE dovednosti. 
V rámci části Reading and Use of English je procvičování zacíleno na: úlohy 
typu multiple choice gap-fill, open gap-fill, word formation, word 
transformation, multiple choice při čtení odbornějšího textu, gapped text a 
multiple matching na bázi daného textu. 
Pro sekci Writing opakované psaní požadovaných formátů, rozbor a diskuse. 
V části Listening specifická cvičení multiple choice, sentence completion, 
multiple matching a multiple choice. 
Pro část speaking seminář nabízí prohloubení a upevnění strategií typických 
pro zvládnutí všech částí subtestu speaking: nácvik odpovědí na otázky, 
interakce studentů, výběr a porovnávání obrázků a informací o 
studentovi/zájmech a podobně a též skupinovou diskuzi se zkoušejícím. 

 
místo realizace Primárně učebna. 
 
6. Průřezová témata CAE – viz 5.2.1 
 



5.2 Anglický jazyk  
 

  

7. Učivo, výstupy, mezipředmětové vazby CAE 
 
7.1 VII. + VIII. ročník – téma: Komplexní příprava na zkoušku CAE a všestranný rozvoj 
receptivních i produktivních jazykových dovedností úrovně C1 
 
Výstupy Učivo MV 
 rozšíření a upevnění slovní zásoby úrovně C1 
 rozšíření a upevnění gramatických struktur úrovně C1 
 rozvoj receptivních jazykových dovedností (poslech a 

čtení) k úrovni C1, realizovaný na typických testových 
úlohách zkoušky Cambridge English Advanced 

 rozvoj produktivních jazykových dovedností (mluvení a 
psaní) k úrovni C1, realizovaný na typických testových 
úlohách zkoušky Cambridge English Advanced 

 rozvoj kompetencí v oblasti hodnocení a sebehodnocení 
jazykové úrovně vzhledem k úrovni C1 

 rozvoj kompetencí práce s jazykem a schopností a 
dovedností jazykového samostudia jako investice do 
budoucího rozvoje jazykových kompetencí studenta nejen 
v anglickém jazyce 

 slovní zásoba úrovně 
C1 hlavně z oblasti 
idiomů, kolokací, 
frázových sloves atp. 

 gramatické struktury 
úrovně C1 

 rozvoj jazykových 
dovedností na úroveň 
C1 – typické testové 
úlohy, využití jejich 
formy i obsahu 

 typická témata, která 
reflektují jazykovou 
úroveň C1 
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5.2.9 Učební osnovy volitelného/nepovinného předmětu Windows on the 
English-speaking world 
 
 
1. Název předmětu, jeho zkratka a základní popis 
 
AJ seminář Windows on the English-speaking world rozšiřuje výuku reálií anglicky mluvících zemí 
pomocí práce s autentickými materiály. Hlavními tématy jsou vybrané kapitoly z historie a umění 
anglicky mluvících zemí, kolonialismus a postkoloniální svět a současné dění. Cílem je rozvíjet 
vědomostní i jazykové schopnosti studentů a studentek. Podporuje iniciativu žáků, vyžaduje 
jejich aktivní zapojení a spolurozhodování o probíraných tématech. 
 
2. Charakteristika předmětu Windows on the English-speaking world 
 
V průběhu semináře se žáci zdokonalí v následujících oblastech: porozumění textu, poslech a 
mluvený projev, rozšíří si slovní zásobu. 
 
3. Klíčové kompetence Windows on the English-speaking world – viz 5.2.1 
 
4. Výchovné a vzdělávací strategie Windows on the English-speaking world  – viz 5.2.1 
5. Forma výuky Windows on the English-speaking world 
 

ročník V VI VII VIII 

hodin týdně / z toho půlených - 2 - 2 

 
organizace výuky Výuka probíhá ve dvouhodinovém bloku jednou týdně, skupinu tvoří obvykle 

10–20 žáků. 

 
organizační formy 

práce 

Vyučovací hodina a samostatná práce doma. 

V rámci školní výuky studenti čtou texty podněcující diskuzi na dané téma, 
sledují dokumenty či rozhovory, čtou poezii či beletrii, která se daného 
probíraného tématu týká, sledují seriály či ukázky z jednotlivých filmů, 
poslouchají a rozebírají texty písní pojednávající o probíraném tématu, čímž 
rozšiřují svoji slovní zásobu. V rámci daného tématu studenti a studentky 
kriticky přemýšlí o obsahu sdělení a vyjadřují své postoje. Během tohoto 
procesu se studenti a studentky zdokonalují ve schopnosti přemýšlet v cizím 
jazyce. Témata mohou být prezentována také studenty a studentkami, pak se 
prezentující zdokonalují ve schopnostech rešerše, identifikace klíčových 
myšlenek a jejich efektivní prezentace. Nedílnou součástí prezentací je také 
sebehodnocení a hodnocení publika. 
Po ukončení tematického celku studenti a studentky píší esej, kde se vyjadřují 
ke konrétnímu subtématu. Esej je součástí domácí přípravy, tzn. eseje se píší 
doma. Příprava prenzentací se také odehrává především doma, je ale možné 
a záhodné je konzultovat s vyučující. 

 
místo realizace Učebna 

 
6. Průřezová témata Windows on the English-speaking world – viz 5.2.1  
 
7. Učivo, výstupy, mezipředmětové vazby Windows on the English-speaking world 
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7.1 VI. ročník 
 
Téma: Vybrané kapitoly z historie a umění anglicky mluvících zemí, kolonialismus 
a postkoloniální svět a současné dění 
 

Výstupy Učivo MV 
Receptivní řečové dovednosti: 
POSLECH S POROZUMĚNÍM: Žák dokáže porozumět hlavním 
myšlenkám propozičně i jazykově složité řeči týkající se jak konkrétních, 
tak abstraktních témat ve spisovném jazyce, včetně odborných diskusí 
ve svém oboru/studiu. Dokáže rozumět delší promluvě a složité 
argumentaci, pokud jde o téma, které dostatečně zná, a pokud je postup 
přednášky výrazně signalizován explicitními prostředky. 
ČTENÍ S POROZUMĚNÍM: Žák dokáže číst do značné míry 
samostatně, přičemž používá techniku a rychlost čtení odpovídající 
různým textům a účelům. Dobře se orientuje při výběru příručních 
materiálů. Má rozsáhlou funkční „čtecí“ slovní zásobu, ale může mít 
problémy s málo častými idiomatickými spojeními. 
Produktivní řečové dovednosti: 
ÚSTNÍ PROJEV: Žák dokáže vytvořit jasné a podrobné popisy a 
srozumitelně a podrobně se vyjadřovat o široké škále témat, která se 
vztahují k oblasti jeho zájmu, přičemž rozvádí své myšlenky a podporuje 
je dodatečnými argumenty a odpovídajícími příklady. 
PÍSEMNÝ PROJEV: Žák dokáže napsat srozumitelné podrobné texty 
týkající se různých témat z oblasti jeho zájmů, přičemž dokáže shrnout, 
skloubit a zhodnotit informace a argumenty z velkého počtu zdrojů. 
Interaktivní řečové dovednosti: 
ÚSTNÍ INTERAKCE: Žák se dokáže účastnit rozhovoru natolik plynule a 
spontánně, že může vést běžný rozhovor s rodilými mluvčími a udržovat 
s nimi vztahy, aniž by to některého z účastníků komunikace stálo 
nepřiměřené úsilí. Dokáže naznačit, jakou důležitost přikládá událostem 
a zážitkům, jasně vysvětlit a obhájit názory za pomoci vhodných 
argumentů. 
PÍSEMNÁ INTERAKCE: Žák dokáže v písemné formě účinně podávat 
informace i vyjádřit své názory a dokáže na podobná sdělení reagovat. 

Výběr z okruhů: 
Works of art 
reflecting the history 
of the English-
speaking world 
Geography of the 
English-speaking 
world 
Colonialism and 
Postcolonialism, 
racial issues 
rrent affairs 
Politics; immigration 
Life in a community, 
homelessness, 
Crime and 
punishment; 
breaking the rules, 
capital punishment, 
gun control 
Drink and drugs 
Environmental 
issues 
Media, censorship 
Health care, mental 
health 
Technology, Film 
Education system, 
student loans, 
teachers’ salaries 
Freedom 
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7.2 VIII. ročník 
 
Téma: Vybrané kapitoly z historie a umění anglicky mluvících zemí, kolonialismus 
a postkoloniální svět a současné dění 
 

Výstupy Učivo MV 
Receptivní řečové dovednosti: 
POSLECH S POROZUMĚNÍM: Žák rozumí spisovné řeči, živé nebo 
vysílané, jak na známá, tak méně známá témata, se kterými se běžně 
setkává v osobním, společenském, akademickém nebo 
profesním/studijním životě. Jeho schopnost porozumět ovlivňuje pouze 
značný hluk v okolí, nesprávná stavba vyslechnutého projevu a/nebo užití 
idiomatických výrazů. 
ČTENÍ S POROZUMĚNÍM: Žák dokáže číst do značné míry samostatně, 
přičemž používá techniku a rychlost čtení odpovídající různým textům a 
účelům. Dobře se orientuje při výběru příručních materiálů. Má rozsáhlou 
funkční „čtecí“ slovní zásobu, ale může mít problémy s málo častými 
idiomatickými spojeními. 
Produktivní řečové dovednosti: 

Výběr z okruhů: 
Current affairs 
Works of art 
Film  
History of the English-
speaking world 
Geography of the 
English-speaking world 
Colonialism and 
Postcolonialism 
Freedom 
Life in a community, 
homelessness, racial 
issues, privacy rights 
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ÚSTNÍ PROJEV: Žák dokáže podat jasný a systematicky rozvinutý popis 
a prezentaci, přičemž zvýrazňuje hlavní myšlenky a uvádí potřebné 
podrobnosti. 
PÍSEMNÝ PROJEV: Žák dokáže napsat srozumitelné podrobné texty 
týkající se různých témat z oblasti jeho zájmů, přičemž dokáže shrnout, 
skloubit a zhodnotit informace a argumenty z velkého počtu zdrojů. 
Interaktivní řečové dovednosti: 
ÚSTNÍ INTERAKCE: Žák dokáže jazyk užívat plynule, přesně a účinně a 
vyjadřovat se v rámci širokého okruhu všeobecných, akademických, 
profesních/studijních nebo zábavních témat a jasně označovat vztahy 
mezi myšlenkami. Dokáže komunikovat spontánně a gramaticky správně, 
aniž by zjevně musel omezovat rozsah toho, co chce říct, a volí rovinu 
formálnosti odpovídající daným okolnostem. 
PÍSEMNÁ INTERAKCE: Žák dokáže v písemné formě účinně podávat 
informace i vyjádřit své názory a dokáže na podobná sdělení reagovat. 

Crime and punishment; 
breaking the rules, 
capital punishment, 
gun control 
Drink and drugs 
Green issues 
Education system, 
student loans, 
teachers’ salaries 
Media, censorship 
Health care, mental 
health 
Technology 
Politics; immigration 
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5.3 Německý jazyk – učební osnovy 
 
 
Obsah: 
 
 5.3.1 Učební osnovy povinného předmětu německý jazyk 

 5.3.2 Učební osnovy nepovinného předmětu konverzace v německém jazyce 

 5.3.3 Učební osnovy volitelného předmětu německý diplomní seminář 

 5.3.4 Učební osnovy volitelného předmětu seminář německý jazyk 

 

 
5.3.1 Učební osnovy povinného předmětu německý jazyk 
 
 
 

1. Název předmětu, jeho zkratka a základní popis 
 
Předmět Německý jazyk (NJ) na vyšším stupni osmiletého gymnázia vede žáka k tomu, aby se jím 
zabýval nejen jako nástrojem komunikace v zájmu budoucího společenského a profesního uplatnění, 
nýbrž aby předjímal i reálnou možnost vysokoškolského studia v SRN.  
 
Výuka NJ na Arcibiskupském gymnáziu v Praze probíhá na obou stupních ve smyslu přípravy a 
konání zkoušky k získání Německého jazykového diplomu (DSD II Konference ministrů kultu SRN)  
 
2. Charakteristika předmětu německý jazyk 
 
Praktická znalost německého jazyka zůstává již po staletí důležitou komunikativní kompetencí 
českého národa. Kromě tradiční podmíněnosti zeměpisnou polohou nabývají v rámci EU na významu 
nové, dnes obecně platné aspekty: 
 
• Hospodářská spolupráce se SRN (38 % objemu mezinárodního obchodu) a silné zastoupení 

německého kapitálu a německých firem v České republice. 
 
• Široké možnosti studia a pracovního uplatnění v německy mluvících zemích.  
 
Osmiletý studijní program završený získáním "Německého jazykového diplomu" otevírá dveře ke 
studiu na všech typech vysokých škol v SRN a současně zaručuje zvládnutí jazyka na úrovni B2/C1 
dle Evropského referenčního rámce (ERR), která je v rámci EU podmínkou jak k vykonávání 
kvalifikovaného zaměstnání, tak k vysokoškolskému studiu. Proto se německý jazyk v přiměřeném 
rozsahu stává i předmětem lingvistického náhledu a pasivního, příp. též aktivního uměleckého 
vyjádření, neboť jen touto cestou dostává absolvent šanci v předpokládaném vzdělávacím procesu 
úspěšně obstát.  
 
 
3. Klíčové kompetence v NJ 
 
 
3.1 Kompetence k učení – žák chce a umí se učit (po celý život), 
 

• včas rozpozná vlastní reálné cíle, tj. zvládnutí přípravy a úspěšné složení zkoušek DSD (zváží 
případně i možnost vysokoškolského studia v SRN) či v opačném případě zvolí maturitní 
zkoušku ve společné části  

• stanoví vhodný pracovní postup, tj. po konzultaci s vyučujícím používá k učení a zejména 
k přípravě referátů a zpracování maturitních okruhů a tématických okruhů či seminárních prací 
ke zkoušce DSD návody a pokyny, vycházející z předloh stanovených ERR  
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• využívá k evaluaci (sebehodnocení) hodnotící kritéria, předepsaná institucemi pro přípravu 
zkoušek DSD a státní maturity (CERMAT), které se řídí směrnicemi JERR, tj. přehledné 
tabulky hodnotících kritérií a zejména tipy uvedené v učebnicích, koncipovaných v souladu se 
směrnicemi JERR nebo doporučené vyučujícím 

• na základní úrovni pracuje s tříděním knihovny Goethova institutu a orientuje se v ní zejména 
• v závěrečné fázi přípravy ke zkoušce DSD  
• pracuje s novinovými texty a zná významná německy psaná periodika 
• při studiu efektivně používá příručky – zejména slovníky, lexikony, encyklopedie, gramatická 

kompendia a internetové stránky, zejména německé vyhledávací portály 
• v co nejširší možné míře využívá masmédia, tzn. učí se zvládat zejména receptivní dovednosti 

poslechem rozhlasu a sledováním televize  
• bez mimořádné pozornosti vyučujícího si vede strukturované záznamy výkladu 
• průběžně vytváří portfolio obsahující zpracované tématické okruhy a jiné úlohy 
• obstojí při konfrontaci s mluveným německým jazykem v autentickém prostředí, při 

dlouhodobých studijních stážích na německých gymnáziích – zapojí se do vyučování a na 
přiměřené úrovni plní zadané úkoly 

 
 
3.2 Kompetence k řešení problémů – žák chápe problémy jako přirozenou součást našeho  
 světa a snaží se je řešit (chápe je i jako příležitost),  
  

• náročné úkoly, problémy a obtíže v učení konzultuje zejména s vyučujícím, spolužáky nebo 
rodiči, a zvážil, zda je eventuelně třeba hledat pomoc další osoby  

• kriticky uvažuje – zejména v oblasti logické analýzy literárního či věcného textu, dokáže 
vystihnout a pojmenovat podstatu problému a obhájit své stanovisko v německém jazyce 

• aktivně spolupracuje při uskutečňování bilaterálních projektů jak z hlediska odborného, tak i 
organizačního 

• dokáže uplatnit princip analogie ve všech potřebných oblastech 
• účastní se studentských výměnných pobytů a řeší problémy i v cizojazyčném prostředí 
 

 
3.3 Kompetence komunikativní – žák chce a umí se vyjádřit (ústně, písemně, prostřednictvím  
 různých technologií či jazyků) i reagovat na vyjádření druhých,  

 
• naslouchá autentickému mluvenému projevu v německém jazyce, chápe obsah sdělení a 

vhodně reaguje, přitom vtáhne druhé do rozhovoru a drží se daného tématu 
• v německém jazyce dokáže vysvětlit a obhájit svůj názor 
• prezentuje výsledky teamové práce na základě vypracovaných tezí 
• používá odbornou terminologii má na zřeteli zrakový kontakt a signály členění sdělovaného 

obsahu  
• na základě nonverbálních projevů odhadne, jaké má mluvčí záměry a podle intonace a tempa 

formuluje hypotézy o obsahu sdělení 
• přesně definuje, čemu nerozumí a požádá o vysvětlení či upřesnění klíčového slova 
• přizpůsobí zadaný úkol vlastním jazykovým kompetencím a vyhýbá se „obtížným“ slovům 
• přeptá se, zda partner správně porozuměl a zformuluje adekvátní variantu svého tvrzení 
• dodržuje zdvořilostní konvence 
 
 

3.4 Kompetence sociální a personální – žák chce a umí spolupracovat s druhými (i se sebou),  
 

• systematická řízená autoevaluace (viz bod 3.1) a klasifikace umožňuje žákovi sebereflexi a 
utváření nezaujatého obrazu o vlastních schopnostech a možnostech při rozvíjení jazykových 
dovedností, čímž si buduje zdravé sebevědomí a přijímá zodpovědnost nejen za své chování, 
názory a postoje, ale i za výsledky své práce 

• váží si práce druhých a jejich názory a poznatky nevydává za své (viz práce s bibliografickou 
citací) 

 
 
3.5 Kompetence občanské – žák chápe cenu a smysl dobrých zákonů, pravidel a tradic a  
 dokáže je ctít,  
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• váží si historického dědictví a kulturních tradic svého národa 
• chrání je a porovnává s tradicemi našich německy mluvících sousedů 
• objektivně posuzuje příčiny a důsledky historických událostí v mezinárodním kontextu 
• zejména v novodobé německé a české historii hledá poučení a chápe, v čem konkrétně má 

minulost vliv na současný stav a kde jsou kořeny jejích temných stránek 
• v kontextu česko – německých vztahů se vědomě se zapojuje do bilaterálních (Č-N) a 

mezinárodních projektů podporujících myšlenky česko-německého smíření  
• objevuje smysluplnost multikulturní Evropy  
 
 

 
3.6 Kompetence k podnikavosti – žák je aktivní a dokáže se uplatnit a prosadit  
 (řídí sám sebe, případně i druhé),  
  

• seznamuje se s možnostmi vysokoškolského studia v SRN a s možnostmi profesního 
uplatnění v podnicích s výrazným podílem německého kapitálu 

• využívá možností účasti na výměnných a studijních pobytech, projektových výjezdech a 
akcích, jejichž cílem je zprostředkovat informace o studiu a profesním životě v SRN. 

 
3.7 Kompetence existenciální – žák (nejen v případě krize) dokáže (opakovaně) hledat a  
 obhajovat smysl své činnosti a existence,  
  

• objektivně posuzuje příčiny a důsledky historických událostí, váží si svého národa a svého 
mateřského jazyka a poukazuje na paralely v jazykovém systému 

• respektuje jiné kultury a především jiná vyznání 
• v rámci náboženské tradice německy mluvících zemí chápe přínos významných duchovních a 

filosofických směrů a orientuje se v nich 
• seznamuje se s významnými literárními díly souvisejícími s touto oblastí 

 
 
3.8 Kompetence akademické – žák disponuje určitým okruhem znalostí a je si vědom  
 souvislostí, které snad představují z hlediska okamžitého praktického využití určitý luxus,  
 ale zájem o ně je zdůvodněn kulturně, historicky, duchovně apod.,  

 
• s některými prvky německé historické gramatiky a vývoje indoevropských jazyků a  
• s tradicí lingvistiky, lexikografie a utváření normativní gramatiky  

 
 
4. Výchovné a vzdělávací strategie v NJ 
Specifické činnosti ve vyučování jsou voleny podle charakteru probírané látky a výchovně 
vzdělávacích cílů, jichž je třeba dosáhnout. Jednotlivé skupiny klíčových kompetencí jsou 
obecně rozvíjeny tímto způsobem: 
 způsob, jakým jsou kompetence rozvíjeny 

kompetence k učení Těžištěm výuky je rozvoj samostatnosti a osvojení strategií, 
s jejichž pomocí je možno cíle dosáhnout. Na vyšším stupni 
gymnázia se předpokládá nové pojetí úlohy učitele. Ten v ještě 
větší míře přejímá roli průvodce, rádce a „pouhého“ organizátora 
vyučovacího procesu. Nezastupitelný je především jako hodnotitel, 
disponující pevně stanoveným souborem kritérií. Očekává se, že 
žáci pracují samostatně nejen po vyučování, ale i v hodinách 
spoluutvářejí výuku podle svých schopností a dovedností (např. při 
plánování výukových kroků, činností, rozhodování o tématech, 
obsahu a způsobu práce). Tak za ni přebírají odpovědnost a 
postupně si osvojují některé vysokoškolských metody práce, např. 
práci s periodiky, prezenčními fondy a sekundární literaturou. 

kompetence k řešení 
problémů 

Samostatné a autonomní učení se podporuje ve všech oblastech 
výuky za pomoci všestranné a alternativní nabídky metod a zdrojů, 
aby se tak žákům umožnilo diferencované řešení problému. Proto 
se zpravidla netrvá na ideálním, jednoznačném či typickém řešení 
daných úloh, nýbrž vždy se klade důraz na dosažení výsledku dle 
optimálních možností žáka a na schopnost fundované 
argumentace a obhajoby vlastního stanoviska. Žádoucí jsou nejen 
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analogické postupy, ale zejména nový, aktivní tvůrčí přístup. 
kompetence komunikativní Učitel specifickými činnostmi vede žáky k pasivnímu i aktivnímu 

zvládnutí jazykového systému, dává žákům dostatečný prostor 
k osvojení a procvičení komunikativních prostředků (argumentace, 
výklad nových pojmů, analýza textu, reprodukce mluveného slova 
zejména z autentického prostředí – poslech rozhlasu a televize, 
účast na projektech a prezentace výsledků výzkumné práce).  

kompetence sociální  
a personální 

Respektují se odlišné předpoklady žáků a poskytuje se dostatečný 
prostor prezentaci výsledků a řízené evaluaci, tak aby každý žák 
prohluboval umění sebereflexe a budoval si zdravé sebevědomí. 
Tím se eliminuje nečestné přisvojování si výsledků práce druhých. 

kompetence občanské Náhled do životní reality německy mluvících zemí se uskutečňuje 
za pomoci autentických materiálů. V popředí je realistický obraz 
Německa, který neglorifikuje ani nezkresluje skutečnou situaci 
v SRN. Praktické setkávání s realitou probíhá v cestou výměnných 
pobytů a účasti na bilaterálních projektech. 

kompetence k podnikavosti S ohledem na narůstající globalizaci se žáci v rámci výuky NJ 
seznamují s možností vysokoškolského studia v SRN a profesního 
uplatnění v cizojazyčně orientovaném světě.  

kompetence existenciální Včasné převzetí zodpovědnosti je důležitým předpokladem pro 
započetí studia na univerzitě (s německým vyučovacím jazykem). 
Tak si mohou žáci osvojit znalosti okolního světa a toleranci 
potřebnou do budoucnosti pro komunikativní kompetenci 
v mezinárodním kontextu. 

kompetence akademické Realizují se začleněním drobných prvků a odpovídajících asociací 
do výuky, v individuálním měřítku se pedagog soustředí na zadání 
vhodných témat seminárních prací, orientaci v kompendiích, 
studentskou odbornou činnost či na skupinové projekty. Velmi 
vhodným doplňkem je návštěva vysokoškolského či obecně 
vědeckého pracoviště.  

 
 
5. Forma výuky 
 
ročník I II III IV 
Hodin týdně/ 
z toho půlených 3/3 3/3 3/3 3/3 

 
 
ročník V VI VII VIII 
Hodin týdně/ 
z toho půlených 3/3 3/3 3/3 3/3 

 
organizace výuky Zachovává se systém dělení třídy na poloviny. Výuku zpravidla vede český 

pedagog, v 7. a 8. ročníku může alternovat s rodilým mluvčím, resp. 
odborným poradcem ze SRN. 

 
organizační formy 
práce 

Vyučovací hodina, výměnné pobyty, projektová setkání, exkurze, soutěže, 
individuální studijní pobyty 

 
místo realizace Učebna, jazyková laboratoř, multimediální učebna, vysokoškolské 

pracoviště, knihovna a studovna AG nebo např. Goethova institutu.  
 
 
6. Průřezová témata 
 
6.1 Osobnostní a sociální výchova – „rozumím sám sobě a umím toho využít k prospěchu  
 svému i druhých“ 
 Tematické okruhy integrované v NJ na vyšším stupni gymnázia jsou 
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• péče o psychosomatické zdraví – zdravý životní styl, lidské tělo a zdraví, typy toxikomanie, 
prevence, poruchy příjmu potravy  

• psychohygiena práce, systematický studijní režim, evaluace a zpětná vazba 
• pěstování kvalitních mezilidských vztahů – řešení konfliktů v rodinném prostředí i ve škole, 

schopnost podřídit se, rozvoj sociálního cítění vůči slabším a postiženým 
• kritický postoj k negativním jevům ve společnosti, jako je šikana, násilí, kriminalita, xenofobie 
• rozvoj zdravého sebevědomí – emancipovanost, formulace vlastního názoru, vyjádření pocitů 

a dojmů, umění naslouchat druhým  
 
6.2 Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech – „jsem Čech a zároveň  
 Evropan a znám přínos i rizika globalizace“ 
 Tematické okruhy integrované v NJ jsou 

• jsme Evropané 
• německý jazyk v kontextu Evropské unie 

 
6.3 Multikulturní výchova – „mnohost kultur je prostředek vzájemného obohacení a rasová,  
 náboženská atd. intolerance je s demokracií neslučitelná“ 
 Tematické okruhy integrované v NJ jsou 

• národnostní menšiny v německy mluvících zemích 
• jak mluví německy příslušníci jiných národů 
• principy demokracie – Spolková republika Německo 
• vyřešení tzv. sudetoněmecké otázky v rámci Evropské unie, zánik zájmu o znovuzískání 

ztracených území 
 
6.4 Environmentální výchova – „člověk je součást přírody, a proto smí přírodu (životní  
 prostředí) přetvářet jen velmi uvážlivě“ 
 Tematické okruhy integrované v NJ jsou 

• ochrana životního prostředí - nákladní transport a osobní doprava 
• nutnost a praxe třídění odpadu, šetření surovinami a energií 
• národní parky a rezervace v Čechách a v Německu 
 

 
6.5 Mediální výchova – „neutopím se v oceánu informací, protože je umím vyhledávat, hodnotit,  
 používat, vytvářet i odmítat“ 
 Tematické okruhy integrované v NJ jsou 

• kritické čtení a porozumění textu, analýza mediálních sdělení  
• nová média a práce s nimi 
• rozhlas a televize jako zdroj informací a vědeckých poznatků 
• práce s kompendii a orientace v katalozích významných knihoven (Goethův institut…) 

 
6.6 Náboženská nauka - „jsem si vědom základních otázek spojených s existencí člověka a  
 světa a s transcendencí, umím tyto otázky formulovat jazykem katolické církve a znám její  
 odpovědi“ 
 

• katolické a evangelické oblasti v Německu  
• významné osobnosti náboženské tradice a duchovní směry v Německu 
• Vyznání víry, Otčenáš a Zdrávas Maria v němčině 
• křesťanské svátky u nás a v německy mluvících zemích 
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7. Učivo, výstupy, mezipředmětové vazby (MV) 
 
 
7.1 I. Ročník  
 
 
I. ročník – téma: Seznamujeme se s novým jazykem, s jeho zvukovou a psanou podobou 

 
Výstupy Učivo MV 

 
 Opakuje a napodobuje výslovnost jednotlivých 

německých hlásek a slov 
 Foneticky správně přečte jednoduchý text 
 Aplikuje výslovnost nacvičených hlásek, slabik a slov na 

slova neznámá 
 Používá intonaci, slovní a větný přízvuk, melodii při 

jednoduché komunikaci 
 Zvládá základy psané formy jazyka, zejména nová 

písmena 
 Systematicky zapisuje slovní zásobu   

 
Německá abeceda 
v psané i zvukové formě 
Slovesný kmen a přípony 
Sloveso v 1. a 2. os. Sg. 
Rod podstatných jmen 
Věta oznamovací holá 
Zápor „nicht“ u slovesa  
  
Číslovky základní 1–12 

Bi 
ČJL 
Z 

 
 
I. ročník – téma: Pozdravy a jednoduchá sdělení 
 

Výstupy Učivo MV 
 
 Rozumí jednoduchým bezprostředním informacím 
 Umí reprodukovat jednoduché informace bezprostředního 

významu a artikulovat, který bod je pro něj nejdůležitější 
 Reprodukuje jednoduchý rozhovor, říkanku, sdělení 
 Rozliší otázku a oznamovací větu  
 Tvoří otázky se správným slovosledem a intonací 
 Pozdraví a rozloučí se, správně osloví danou osobu 
 Počítá do dvaceti 

 
Otázky zjišťovací ano/ne  
Tázací zájmena+příslovce 
Člen určitý a neurčitý 
Sloveso 1., 2. a 3. os.Sg. 
Číslovky základní 1–20 
Pozdravy a oslovení 

ČJL 
OV 
Z 

I. ročník – téma: Moje rodina  

 
Výstupy Učivo MV 

 
 Orientuje se v obsahu jednoduchého textu 
 Vyhledá odpovědi na otázky, potřebnou informaci 
 Přiřadí téma ke krátkému textu 
 Přiřadí vhodný text k obrázku  
 Doplní text jednoduchého rozhovoru 
 Odliší tykání a vykání 
 Představí sebe a svoji rodinu, sdělí svou adresu a původ 
 Počítá do miliónu, vyjádří letopočet  

 
Slovesa nepravidelná – 
kmenová samohláska 
Přivlastňovací zájmeno 
Opis s „von“ 
Sloveso „möchte“ 
Vykání a tykání 
Věta jednoduchá rozvitá 
Číslovky 1 – 1 000 000  
v mluvené i psané formě 

ČJL 
OV 
 

 
 
I. ročník – téma: Učíme se pro život 
 

Výstupy Učivo MV 
 
 Rozumí popisu jemu dobře známých věcí nebo věcí, 

které ho zajímají 
 Opravuje chyby v jednoduchých textech 
 Umí pojmenovat školní potřeby a věci kolem sebe 
 Dokáže si o ně říci v obchodě 
 Umí pojmenovat činnosti a vyučovací předměty 
 Zařadí je do rozvrhu hodin a informuje o nich 
 Na základě pokynu provede danou činnost 

 
Časování sloves 
Rozkazovací způsob 
Slovesa s odlučitelnou 
předponou 
Školní potřeby 
Vyučovací předměty 
Člen určitý a neurčitý 
Zápor „kein“ u substantiv 

 
OV  
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 Naučí se zpaměti jednoduché pokyny v německém  
jazyce a reaguje na ně  

 Zvládá jednoduchý telefonní rozhovor 

Množné číslo substantiv 
Časové údaje – v pondělí 
První hodinu, pátou hodinu 

 

I. ročník – téma: Setkáváme se s přáteli 

 
Výstupy Učivo MV 

 
 Naslouchá druhým žákům v komunikaci k základním 

společenským situacím  
 Uvede příklady základních frází 
 Reaguje adekvátně v jednoduché konverzaci 
 Napíše krátké pozvání na večírek či oslavu 
 Požádá o vypůjčení potřebné věci 
 Reaguje na otázky a poskytne požadované informace 

 
Předmět v akuzativu 
Zájmena tázací 
v akuzativu 
Otázky zjišťovací rozvité 
Zápor v akuzativu  
Všeobecný podmět „man“ 
Modální slovesa 

D 
EV 
OV 

7.2 II. ročník 

 
II. ročník – téma: Jedeme na prázdniny 
 

Výstupy Učivo MV 
 
 Verbálními prostředky vyjádří časovou posloupnost 
 Dokáže přesně říci, kolik je hodin 
 Dělí čas na denní doby, týdny, měsíce, roční období 
 Orientuje se v zeměpisném názvosloví a používá jména 

některých zemí, moří, řek, hor, ostrovů a krajů 
 Jednoduše reprodukuje přečtený text 
 Formuluje, kam by rád jel či kam pojede 
 Popíše krajinu  

 
Vlastní jména zeměpisná 
Předložky časové a místní 
Vyjádření Kam? Kde? 
Příslovečné určení času 
Časové údaje „am“ 
Neosobní vazba s „es“ 
Číslovky řadové 
Věty s „man“ a modálním a 
významovým slovesem 

ČJL 
Z 
 

 
II. ročník – téma: Stravování 
 

Výstupy Učivo MV 
 
 Vyhledá výrazy ve dvojjazyčném slovníku  
 Přiřadí nadpisy a informace k částem textu 
 Rozdělí text podle smyslu do jednotlivých částí 
 Sestaví text jednoduchého dopisu, odpoví na dopis 
 Naučí se zpaměti vhodný text 
 Rozčlení text do významových celků 
 Dokáže si objednat jídlo 
 Vyjádří, co mu chutná, co ne a proč, vyjádří, co jedl 

 
Préteritum sloves „sein“ a 
„haben“ 
Dativ substantiv a zájmen 
Potraviny a hotová jídla 
Ovoce, zelenina 
Přívlastek shodný v 1.p. Pl. 
Bez členu 
 

ČJL 
Z 
D 
Bi 
 

 
II. ročník – téma: Sport 
 

Výstupy Učivo MV 
 Orientuje se v oblasti pohybových aktivit  
 Charakterizuje jednotlivé sporty a dokáže je pojmenovat 
 Dokáže vyjádřit míru kvality, kvantity či náročnosti 
 Vyjádří svůj postoj k činnostem a zálibu v nich 
 Vystihne, které informace podává náročnější text 
 Třídí informace z náročnějšího poslechového textu 

 
Sportovní názvosloví 
Tázací zájmeno „který“ 
Stupňování přídavných 
jmen a příslovcí 
Přitakání s „doch“ 

D 
EV 
ČJL 

 
II. ročník – téma: Péče o zdraví 
 

Výstupy Učivo MV 
  D 
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 Umí popsat lidské tělo a nejdůležitější vnitřní orgány 
 Vyjádří fyzické pocity jako bolest, únavu, slabost, sílu 
 Obojí dokáže vztáhnout k druhým osobám 
 Jednoduchým způsobem dokáže popsat druhou osobu 
 Učí se psát elektronickou poštu, orientuje se v názvosloví 

Modální slovesa 
Zájmena přivlastňovací 
Dativ zájmen 

Z 
ČJL  

 
 
II. ročník – téma: Hudba včera a dnes 
 

Výstupy Učivo MV 
 
 Vyjádří své postoje, dojmy a zalíbení v hudbě 
 Hudbu jednoduchým způsobem dělí na jednotlivé žánry  
 Seznamuje se s nejslavnějšími německými skladateli 
 Zná představitele německé populární hudby 
 Pojmenuje hudební nástroje 
 Dokáže napsat stručný inzerát o koupi či prodeji 
 Souvisle převypráví delší text 
 Minulé děje dokáže správně propojit 
 Snaží se zaposlouchat do náročnější autentické nahrávky 

 
Perfektum se sein a haben 
Příčestí minulé slabých a 
silných sloves 
Příčestí minulé sloves 
s odlučitelnou předponou 
Zájmena neurčitá 
Věty vedlejší s dass a weil 

 
ČJL 
HV  

 
II. ročník – téma: Co se nám líbí a co nám sluší 
 

Výstupy Učivo MV 
 
 Vyjádří, co se mu líbí, co komu sluší a proč 
 Porovná a poradí, co je vhodnější, vkusnější, zajímavější 
 Obhajuje své stanovisko a dokáže se prosadit 
 Disponuje pestrou zásobou přívlastků v oblasti vzhledu 
 Vyjádří záměr či přání 
 Přiřadí nadpisy ke krátkým textům 

 
Substantiva a zájmena 
v dativu Sg. 
 
 

D 
ČJL 
Z 

 
 
7.3 III. ročník 
 
III. ročník – téma: Domov a bydlení 
 

Výstupy Učivo MV 
 
 Dokáže popsat bytové prostory, pojmenuje místnosti, 

nábytek a doplňky 
 Přesně popíše jejich umístění 
 Zformuluje svou ideální představu bydlení 
 Napíše pozvánku na rodinnou oslavu 
 Vyjádří, co a komu se při takové příležitosti hodí darovat 
 Vystihne a formuluje klíčovou myšlenku části textu 

 
Předložky místní  
Předložky s předmětem ve 
3. a ve 4. pádu 
Názvosloví bytového 
zařízení 
 

 
ČJL 

III. ročník – téma: Televize v mém životě 

 
Výstupy Učivo MV 

 
 Vyjádří své stanovisko k televizním pořadům 
 Prosazuje program, který chce sledovat, volbu zdůvodní 
 Orientuje se v německy psaném televizním programu 
 Na základě poslechu autentického přehledu pořadů 

odhadne, co bude v televizi na programu 
 V roli hlasatele představí přehled pořadů 
 Naslouchá svým spolužákům a adekvátně reaguje 

 
Zvratná slovesa 
Slovesné vazby 
s předložkami se 3. a 4. p. 
Slovní zásoba k tématu 
 

 
ČJL 
HV 

 
III. ročník – téma: Móda a image 
 

Výstupy Učivo MV 
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 Pojmenuje součásti oděvu, navrhne, co se k čemu hodí 
 Disponuje pestrou škálou přívlastků v oblasti vlastností 

textilu, barev a jejich odstínů 
 Dokáže je použít v dativu i akuzativu 
 Výstižně vyjádří, co má kdo na sobě 
 Vyjádří, co se mu líbí, co komu sluší a proč 
 Vyjádří, co se nosilo dříve a co nyní 

  
Skloňování přídavných 
jmen se členem určitým 
v přívlastku shodném 
  
 

 
VV 

 
III. ročník – téma: Vyjadřujeme a obhajujeme své mínění, názory a pocity 
 

Výstupy Učivo MV 
 
• Podá komplexní popis zevnějšku druhé osoby, zaujme 

k němu stanovisko a zdůvodní je 
• Používá vhodné hovorové i slangové výrazy 
• Napíše obsažnější inzerát 
• Nacvičí dramatizaci, předvede situace v obměnách 
• Pracuje s jednoduchým psychotestem a vyhodnotí ho 

 
Skloňování přídavných 
jmen v přívlastku shodném 
se členem určitým, 
neurčitým a bez členu  
 

 
ČJL 
 

 
III. ročník – téma: Cestování 

 
Výstupy Učivo MV 

 
 Pracuje s autentickými materiály z německy mluvících 

zemí – atlasy, prospekty, časopisy, knihy 
 Zvládá základní orientaci ve městě 
 Jednoduše popíše cestu 
 Sestaví text obsažnějšího dopisu se správným sledem 
 Gramatickými prostředky vyjádří sled minulých a 

současných dějů 
 Dokáže komplexně vyjádřit, co se stalo v minulosti 
 Volně reprodukuje obsažnější text 

 
Komplexní shrnutí 
skloňování přídavných 
jmen 
Věty vedlejší vztažné 
Genitiv substantiv 
Předložky se 3.a 4. pádem 
Nepřímá otázka 
Préteritum pravidelných a 
nepravidelných sloves 

D 
ČJL 
Z 

 
III. ročník – téma: Živá příroda kolem nás 

 
Výstupy Učivo MV 

 
 Pojmenuje zvířata v zoologické zahradě a popíše je 
 Upřesní, ve kterých zemích v přírodě žijí a jaké klima 

potřebují 
 Pojmenuje běžně chovaná domácí zvířata a vysvětlí, jaký 

mají hospodářský význam 
 Rozliší pojmy „pěstovat“ a „chovat“ v rostlinné a živočišné 

oblasti 
 Pohovoří o chovu drobného domácího zvířectva a 

pojmenuje druhy mezi dětmi nejoblíbenější 

 
Shrnutí imperativu  
Rozvité věty s odluč.předp. 
Zdrobněliny na –chen  
Slabé skloňování 
Slovní zásoba k tématu 
Essen, fressen, füttern 
 
 

ČJL 
EV 
Z 

 
III. ročník – téma: Životní prostředí, klima, počasí  
 

Výstupy Učivo MV 
 
 Popíše, jak je právě venku a jaké bývá počasí 

v jednotlivých ročních obdobích 
 Používá dostatek výrazů pro označení frekvence a trvání 
 Vyjádří změnu stavu a proces tvorby a stávání se 
 Komplexně vyjadřuje souhlas či nesouhlas s daným 

tvrzením 
 Dovednosti aplikuje k vyjádření ekologických postojů 

 
Vedlejší věty podmínkové 
s wenn 
Trpný rod přítomného času 
 

D 
Z 
Bi 

 
 
7.4 IV. ročník 
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IV. ročník – téma: My a ti druzí 
 

Výstupy Učivo MV 
 
 Reflektuje, jak ho asi vidí jeho okolí 
 Formuluje svá přání a záměry v této oblasti 
 Komplexně vyjadřuje možnost a podmíněnost 
 Formuluje, co je správné a doporučení hodné 
 Navrhuje, jak nedostatky odstranit 
 Analyticky pracuje s náročnějším textem – verifikuje a 

neguje nabízená tvrzení 

 
Zvratná slovesa a jejich 
vazby se 3. a 4. pádem 
Konjunktiv préterita 
Závislý infinitiv s „zu“ 
Příčestí minulé v přívlastku 

OV 
Bi 

 
IV. ročník – téma: Technika kolem nás 
 

Výstupy Učivo MV 
 
 Gramatickými prostředky formuluje pravděpodobnost a 

předpoklad 
 Pojmenuje přístroje a technická zařízení, které nás 

obklopují doma a na pracovišti 
 Formuluje klady a zápory technického pokroku 
 Disponuje potřebnou slovní zásobou z oblasti IVT 
 Pracuje s obraty typickými pro zprávy SMS a „chatování“ 

 
Věta vedlejší vztažná, 
vztažné zájmeno 
v nominativu, dativu i 
akuzativu 

OV 
ČJL 

 
IV. ročník – téma: Média ovlivňují náš život 
 

Výstupy Učivo MV 
 
 Klasifikuje sdělovací prostředky a tištěná média, dokáže 

postihnout jejich úlohu a vliv ve společnosti 
 Využívá širší nabídky vedlejších vět a infinitivních vazeb 
 Využívá možnosti souvětí souřadného 
 Nahlíží na nabízené pořady z hlediska mravních hodnot 
 Zná křesťansky zaměřené stanice rozhlasu a televize, 

informuje o pořadech, které nabízejí 
 Orientuje se v jazyce žurnalistiky, pochopí novinový text 
 Přečte a okomentuje grafy a schémata 

 
Dvojčlenné spojky: 
Entweder…oder, 
zwar…aber, sowohl…als 
auch, weder…noch, 
nicht/kein/nie…sondern 
Vedlejší věty způsobové 
s (an)statt 
 

OV 
F 
ČJL 

 
IV. ročník – téma: Láska a přátelství 
 

Výstupy Učivo MV 
 
 Vyjadřuje své pocity, postoje, nálady a vlastnosti 
 Disponuje pestrou paletou lexikálních prostředků 
 Charakterizuje přátelství, partnerství, zalíbení v druhém 
 Zvládá věty rozvité několika větnými členy 
 Vyjádří, co a komu chce darovat 
 Odliší předmět v dativu a akuzativu a použije je správně 

z hlediska slovosledu 

 
Budoucí čas prostý 
Budoucí čas s „werden“ 
Vazby s přídavným 
jménem 
Příslovečné spřežky a 
jejich užití v nepřímých 
otázkách 

OV 
ČJL 

 
IV. ročník – téma: Rodina a společenský život 
 

Výstupy Učivo MV 
 
 Vyjádří složitější příbuzenské vztahy  
 Charakterizuje rodinu a její roli ve společnosti 
 Pojmenuje činnosti, které rodinu sbližují a příležitosti, při 

kterých se pravidelně setkává v každodenním životě 
 Vysvětlí, co a proč se v rodinách zpravidla slaví 
 Podá přehled o svátcích křesťanského původu 
 Gramatickými prostředky vyjádří v časových souvětích 

 
Vedlejší věty přípustkové s 
„obwohl“a hlavní věty 
v poměru odporovacím 
s „trotzdem“ 
Slovotvorba –  
substantiva rodu ženského 
na –heit, -keit, - ung 

OV 
ČJL 
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vícevrstevný dějový sled, tj. časovou souslednost 
 Bez obtíží čte autentický literární text pro mládež a 

rozumí mu, srozumitelně převypráví jeho obsah 

Čas předminulý – 
Plusquamperfektum, věty 
s als, nachdem, bevor, ehe 

 
IV. ročník – téma: Škola a zaměstnání  
 

Výstupy Učivo MV 
 
 Vypráví, co kdo dělá a jak si vydělává na živobytí 
 Porovná výhody života ve městě a na vesnici 
 Pojmenuje a charakterizuje tradiční i nová povolání 
 Uvažuje o svých možnostech profesní přípravy 
 Uvede klady a zápory studia, vyjmenuje jeho podmínky 
 Orientuje se v strategiích učení a vysvětlí jejich princip 
 V oblasti syntaxe obměňuje souvětí, zkracuje je či rozvíjí 

 
Časová souvětí s während, 
seit, solange, bis 
Dvojčlenná spojka je/desto 
Věty hlavní v poměru 
důsledkovém darum, 
deshalb 
Předložky s genitivem 

OV 
ČJL 
 

 

 
7. Výstupy, učivo, mezipředmětové vazby (MV) 
 

7.5 V. Ročník  
 

 
V. ročník – téma: My a ti druzí 
 

Výstupy Učivo MV 
 
 Reflektuje, jak ho asi vidí jeho okolí 
 Formuluje svá přání a záměry v této oblasti 
 Komplexně vyjadřuje možnost a podmíněnost 
 Formuluje, co je správné a doporučení hodné 
 Navrhuje, jak nedostatky odstranit 
 Analyticky pracuje s náročnějším textem – verifikuje a 

neguje nabízená tvrzení 

 
Zvratná slovesa a jejich 
vazby se 3. a 4. pádem 
Konjunktiv préterita 
Závislý infinitiv s „zu“ 
Příčestí minulé v přívlastku 

 
OV 
Bi 

 
V. ročník – téma: Technika kolem nás 
 

Výstupy Učivo MV 
 
 Gramatickými prostředky formuluje pravděpodobnost a 

předpoklad 
 Pojmenuje přístroje a technická zařízení, které nás 

obklopují doma a na pracovišti 
 Formuluje klady a zápory technického pokroku 
 Disponuje potřebnou slovní zásobou z oblasti IVT 
 Pracuje s obraty typickými pro zprávy SMS a „chatování“ 

 
Věta vedlejší vztažná, 
vztažné zájmeno 
v nominativu, dativu i 
akuzativu 

F 
 

 
V. ročník – téma: Televize ovlivňuje náš život 
 

Výstupy Učivo MV 
 
 Klasifikuje sdělovací prostředky a tištěná média, dokáže 

postihnout jejich úlohu a vliv ve společnosti 
 Využívá širší nabídky vedlejších vět a infinitivních vazeb 
 Využívá možnosti souvětí souřadného 
 Nahlíží na nabízené pořady z hlediska mravních hodnot 
 Zná křesťansky zaměřené stanice rozhlasu a televize, 

informuje o pořadech, které nabízejí 
 Přečte a okomentuje jednouché grafy a schémata 

 
Dvojčlenné spojky: 
Entweder…oder, 
zwar…aber, sowohl…als 
auch, weder…noch, 
nicht/kein/nie…sondern 
Vedlejší věty způsobové 
s (an)statt 
 

 
ČJL 
OV 
F 
 

 
V. ročník – téma: Láska a přátelství 
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Výstupy Učivo MV 

 
 Vyjadřuje své pocity, postoje, nálady a vlastnosti 
 Disponuje pestrou paletou lexikálních prostředků 
 Charakterizuje přátelství, partnerství, zalíbení v druhém 
 Zvládá věty rozvité několika větnými členy 
 Vyjádří, co a komu chce darovat 
 Odliší předmět v dativu a akuzativu a použije je správně 

z hlediska slovosledu 

 
Budoucí čas prostý 
Budoucí čas s „werden“ 
Vazby s přídavným 
jménem 
Příslovečné spřežky a 
jejich užití v nepřímých 
otázkách 

 
OV 
ČJL 

 
V. ročník – téma: Život v rodině 
 

Výstupy Učivo MV 
 
 Vyjádří složitější příbuzenské vztahy  
 Charakterizuje rodinu a její roli ve společnosti 
 Pojmenuje činnosti, které rodinu sbližují a příležitosti, při 

kterých se pravidelně setkává v každodenním životě 
 Vysvětlí, co a proč se v rodinách zpravidla slaví 
 Podá přehled o svátcích křesťanského původu 
 Gramatickými prostředky vyjádří v časových souvětích 

vícevrstevný dějový sled, tj. časovou souslednost 
 Bez obtíží čte autentický literární text pro mládež a 

rozumí mu, srozumitelně převypráví jeho obsah 

 
Vedlejší věty přípustkové s 
„obwohl“a hlavní věty 
v poměru odporovacím 
s „trotzdem“ 
Slovotvorba –  
substantiva rodu ženského 
na –heit, -keit, - ung 
Čas předminulý – 
Plusquamperfektum, věty 
s als, nachdem, bevor, ehe 

 
OV 
NN 

 
V. ročník – téma: Škola a zaměstnání  
 

Výstupy Učivo MV 
 
 Vypráví, co kdo dělá a jak si vydělává na živobytí 
 Porovná výhody života ve městě a na vesnici 
 Pojmenuje a charakterizuje tradiční i nová povolání 
 Uvažuje o svých možnostech profesní přípravy 
 Uvede klady a zápory studia, vyjmenuje jeho podmínky 
 Orientuje se v strategiích učení a vysvětlí jejich princip 
 V oblasti syntaxe obměňuje souvětí, zkracuje je či rozvíjí 

 
Časová souvětí s während, 
seit, solange, bis 
Dvojčlenná spojka je/desto 
Věty hlavní v poměru 
důsledkovém darum, 
deshalb 
Předložky s genitivem 

 
OV 
ČJL 
 

 

 

7.6 VI. Ročník  
 
VI. ročník – téma: Mládež v německy mluvících zemích, vztahy ve skupině, dospělost, zábava  
 

Výstupy Učivo MV 
 
 Dokáže analyzovat a vysvětlit jednoduchý graf či schéma 
 Vyjádří množstevní vztahy v procentech a porovná je 
 Orientuje se v zájmové činnosti německých vrstevníků 
 Charakterizuje společenskou zábavu mládeže – párty, 

diskotéky, taneční hodiny – porovná se stavem u nás
  

 Bez obtíží čte autentický literární text pro mládež a 
rozumí mu, srozumitelně převypráví jeho obsah 

 Pochopí a zaznamená obsah obsažnějšího interview 
 Žák si poradí s hovorým jazykem a rozumí též výrazům  

a obratům specifickým pro německou mládež 

 

Zvratná slovesa se sich, 
slovesné vazby a jejich 
vícenásobná rekce 
Slovosled po: und, aber, 
oder, sondern, denn 
Zpodstatnělá přídavná 
jména v plurálu 
Slovesa se sich x einander 
Globální a selektivní 
poslech 

 
ČJL 
Z 

 
 
VI. ročník – téma: Mezilidské vztahy, sociální a emoční inteligence v rodině a partnerství 
 

Výstupy Učivo MV 
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 Specifikuje přátelství a partnerství, charakterizuje rodinu, 

zamýšlí se nad jejím postavením ve společnosti, proč 
singles, dopad na výchovu, deziluze mladé generace 

 Pojmenuje činnosti, které ji sbližují a mezníky kterými se 
formuje, disponuje adekvátními jazykovými prostředky 

 Gramatickými prostředky vyjádří v časových souvětích 
vícevrstevný dějový sled, tj. časovou souslednost 

 Formuluje vztahy mezi generacemi a s tím související 
problémy, dává návrhy na jejich řešení 

 Rozumí i složitějšímu sdělení a umí je reprodukovat 
 Bez obtíží čte autentický literární text pro mládež a 

rozumí mu, srozumitelně převypráví jeho obsah 

 
Slovotvorba – slova 
složená 
Slovesa s předponou 
Věty kauzální: 
vedlejší: weil, da 
hlavní: darum, deshalb, 
deswegen 
Interpunkce v souvětí 
Skloňování zájmena 
derselbe, dieselbe, 
dasselbe 
Text zpaměti 

 
ČJL 
ZSV 
Psych 

 

VI. ročník – téma: Vzdělání a jeho hodnota pro život, školství v SRN a ČR, negativní jevy  

Výstupy Učivo MV 
 
 Pojmenuje správně vyučovací předměty a obecně je 

zařadí podle zaměření a typu vučovací jednotky 
 Adekvátně užívá názvosloví a oslovení pedagogů 
 Orientuje se v českém i německém školství, zná jeho 

specifika a typy škol, jejich náročnost, podmínky k přijetí 
 Z odborného rozhlasového vysílání pochopí podstatná 

sdělení a zaznamená je 
 Nastíní negativní společenské jevy ve školách – šikana, 

agresivita, násilí – sleduje jejich původ  
 Porozumí souvislému slavnostnímu řečnickému projevu 
 Vyjádří konkrétně svůj pokrok v jazyce - sebeevaluace  

 
Podmiňovací způsob přít.– 
konjunktiv II. ,opis s würde 
Slovesa s adtivem a 
akuzativem 
Souhrnné opakování tvarů 
perfekta 
Es jako zájmeno, slovosled 
Slovotvorba - 
podstatná jména fem. Na: 
-heit, - keit, -igkeit, -schaft,  
Věty vztažné 

 
ČJL 
OV 
ZSV 
Z 
 
 
 
 
 

 
 
VI. ročník – téma: Zdraví a přirozená krása, vzhled, image, oblékání, fitness 
 

Výstupy Učivo MV 
 
 Rozumí popisu oblečení v jednotlivých historických 

epochách, v módních časopisech a reklamách 
 Aktivně a formálně správně používá odpovídající 

estetickou terminologii 
 Vysvětlí, co všechno je možné dělat pro zdraví a krásu 
 Zformuluje jednoduchou reklamu na kosmetický přípravek 
 Udělá a vyhodnotí běžný čtenářský test 
 Popíše, jak se co dělá – např. tetování, barvení vlasů 
 Souvisle vypráví historii – používá letopočty a další údaje 

 
Podmiňovací způsob min. - 
konjunktiv II. 
Vazba dvou infinitivů 
Koncesivní věty: 
vedlejší s obwohl 
hlavní s trotzdem 
Opakování préterita 
Podstatná jména feminina 
na: - ung, - ion, -in 

 
ZSV 
EV  

VI. ročník – téma: Sport jako rekreace, závodní sport, soutěže, adrenalinové sporty, reklama 

 
Výstupy Učivo MV 

 
 Pojmenuje pestrou škálu sportovních disciplín, činností, 
 sportovního vybavení a sportovišť 
 Zdůvodní význam pohybu po lidské zdraví 
 Zhodnotí tělesnou výchovu jako vyučovací předmět 
 Informuje o vzniku a principu nových všeobecně 

rozšířených a adrenalinových sportů 
 Reprodukuje obsah sportovní reportáže 
 Pojmenuje významné sportovní soutěže a zformuluje 

jejich význam pro utváření mezinárodních vztahů 
 Upozorní na negativní projevy sportu a reklamy 

 
Trpný rod v minulosti, 
trpný infinitiv ve spojení s 
modálními slovesy 
Věty účelové s „damit“ a 
zkracování s „um...zu“, 
interpunkce 
Předložky místní – 
souhrnné opakování 
Hledání a výpis klíčových 
slov z textu 

 
EV 
OV 
TV 
Bi 
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7.7 VII. ročník 
 
VII. ročník – téma: Vize budoucnosti – prognózy, obavy, volba povolání, perspektivy 
 

Výstupy Učivo MV 
 
 Podá věcnou informaci o dění doma i ve světě  
 Na základě faktů zformuluje předpokládaný směr vývoje 
 Uvažuje o naplnění vizí sci-fi literatury a zdůvodní, zda  

a nakolik jsou pesimistické obavy opodstatněné 
 Učí se pohotové a pádné argumentaci na závažná témata 
 Písemnou i ústní formou vysvětlí komplikovaný graf, 

vyvodí závěry a zaujme stanovisko 
 Uvažuje o volbě povolání, dovede napsat žádost o místo, 
 podrobný i tabelární životopis  
 Na soustavnou třídní četbu naváže samostatným 

výběrem vhodného literárního díla, zpracuje jeho obsah  
a přednese před třídou formou referátu 

 Pracuje v týmu a prezentuje výsledky společné práce 

 
Pravděpodobnost  
v přítomn. a budoucnosti 
Budoucí čas prostý 
(praesens pro futurum) 
a werden+infinitiv 
Futurum II. a jeho 
nahrazování perfektem 
Interference ČJ – NJ 
Slovotvorba u adjektiv: 

-ig, -lich, -isch 
Nepřímá otázka 
Větný člen / věta vedlejší 
Členění rozsáhlého textu 

 
ČJL 
ZSV 
Z 

 

VII. ročník – téma: Svět médií  

 
Výstupy Učivo MV 

 
 Vyjádří své stanovisko obecně k médiím, popíše jejich 

fungování, vymezí pole působnosti a cílové skupiny 
 Rozlišuje mezi státními a soukromými institucemi 
 Kriticky se staví k negativním jevům v médiích 
 Orientuje se v denním tisku, zná významná periodika, 

nakladatelství, současnou německy psanou literaturu 
 Obhájí literaturu jako cenné kulturní dědictví 
 K získávání informací využívá důležité německé 

internetové portály a odborná kompendia 
 Rozumí novinovému článku, pracuje s ním, postihne 

klíčové body a výstižně interpretuje jeho obsah 
•  

 
Trpný rod průběhový a 
stavový, interference 
Negace 
Modalita za pomoci 
vazeb: 
kann man, lässt sich, 
kann gemacht werden, 
ist -bar, ist zu machen 
Opis modálních sloves 
Časový údaj s 
předložkou 
Adjektiva na: -bar, -lich 
Text písně 

 
ČJL 
HV 

 
VII. ročník – téma: Začarovaný kruh závislostí 
 

Výstupy Učivo MV 
 
 Vymezí pojem závislosti a vysvětlí její vznik a rozvoj  
 Vysvětlí negativní vliv drog na lidský organizmus, přitom 
 přiměřeně využívá odborného lékařského názvosloví  
 Charakterizuje návykové látky, co všechno jsou drogy 
 Zná možnosti prevence a principy psychohygieny 
 Na základě tezí prezentuje odborný článek  
 Vypracuje obsáhlý referát s odbornou tématikou 
 Moderuje inscenovanou besedu o drogách JDB a sám 

obhajuje stanovisko 
 Porozumí rozsáhlému poslechovému textu a interpretuje 

jej, odpovídá na otázky, odpovědi zaznamenává 
 

  
Vyjádření příčiny ve větě 
jednoduché: vor, aus, 
wegen, aufgrund 
Plusquamperfektum 
Nepřímá řeč v přít. čase – 
indirekte Rede, konjunktiv I 
Příčestí minulé trpné a 
přítomné činné – participia 
Vyjádření podmínky 
Zkracování vět vedlejších s 
„um...zu“, „statt...zu“, 
„ohne...zu“ 

 
Bi 
ZSV 
Psy 

 
VII. ročník – téma: Mladí lidé a jejich zájmové skupiny 
 

Výstupy Učivo MV 
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 Má dobrý přehled o historii mládežnických hnutí v Evropě 
 a o příslušnosti současné mladé generace k zájmovým 

skupinám a církevním, příp. politickým organizacím 
 Rozlišuje významné hudební styly a ví, že jsou 

vyjádřením životního a filozofického postoje mládeže 
 Hledá vysvětlení pro negativní jevy ve společnosti 

mladých lidí – jako šikana, xenofobie, kriminalita,  
 Ví, jak se projevují některé extremistické skupiny, čím 

jsou typické, uvažuje zejména o kořenech neonacismu 
 S pomocí pedagoga si zvolí spec. téma ke zkoušce DSD 

  
Rozvité vazby s příčestím 
Nepřímá řeč v min. čase, 
konjunktiv I, nahrazování  
konjunktivem II, využití 
Modální sloveso  
Třídění podstatných jmen 
Cizí slova, přejímání 
anglické lexiky 
Interpunkce v souvětích s 
vedlejší větou časovou 

 
ČJL 
ZSV 
D 

 
 VII. ročník – téma: Chráníme životní postředí 

 
Výstupy Učivo MV 

 
 Ovládá v odpovídající míře zeměpisné a přírodovědné 

názvosloví i odborné výrazy z oblasti průmyslu a chemie 
 Konfrontuje zájmy jednotlivce či úzkých skupin se zájmy 

celospolečenskými, klade důraz na dlouhodobé potřeby 
 Argumentuje v zájmu etického a ekologického kodexu 
 Odliší reálné ekologické snahy od tzv. ekoterorismu 
 Postihne rysy konzumní západní společnosti a porovná ji 

se situací v rozvojových zemích  
 Jako rétorické cvičení přednese ekologickou přednášku a 

vyzve spoluobčany k šetření energií a třídění odpadu 
 Na základě harmonogramu pedagoga vypracuje vlastní 

plán rešerší k tématu na DSD a přípravy jeho prezentace  

 
Es jako zájmeno... 
Párové spojky typu: 
je...desto, je...um so mehr, 
entweder...oder, 
weder...noch, zuerst...dann 
Výzva a její vyjádřením 
Vybočení z větného rámce 
u vazby dvou infinitivů 
Slovotvorba – slovesa 
Neodlučitelné předpony: 
be-, ge-, emp-, ent-, er-, 
ver-, zer 

 
Ch 
Z 
 

 
VII. ročník – téma: Cestujeme do zahraničí nejen za odpočinkem  

 
Výstupy Učivo MV 

 
 Pojmenuje zastupitelské orgány a popíše úřední 

procedúry získávání dokumentů k zajištění cesty 
 Podá přehled krátkodobých studijních možností  

v německy mluvících zemích, zhodnotí výměnné pobyty  
a orientuje se v nabídce vysokoškolského studia  

 Aktivně se zúčastní besedy s představitelem DAAD 
Goethova institutu a informuje se o nabídce stipendií 

 Zvažuje možnost účasti na aktivitách jako „Deutsche 
Schülerakademie“ a napíše přesvědčivý motivační dopis 

 Připraví pocházku Prahou pro německé studenty 

 
Vazby s místním určením 
– aplikované ve spojení  
s geografickými názvy 
Zájmena a příslovce neurč. 
Zpodstatnělá příslovce 
Věty s: sodass / so...dass / 
folglich / infolgedessen  
Vazby a předložky s 
genitivem: infolge, 
innerhalb, zugunsten 

 
ČJL 
EV 
Z 

 
 
 
7.8 VIII. ročník 
 
VIII. ročník – téma: Harmonogram přípravy ke zkoušce na DSD a ke státní maturitní zkoušce 
 

Výstupy Učivo MV 
 
 Věnuje se soustavné intenzivní tvorbě seminární práce 

nevelkého rozsahu na zadané téma 
 Využívá konzultací s německy mluvícím pedagogem  
 Aplikuje formální zásady tvorby seminárních prací  
 Správně a poctivě cituje sekundární literaturu a důsledně 

uvádí prameny včetně internetových stránek 
 Vytváří si osobní harmonogram dlouhodobé přípravy  

k maturitní zkoušce a zakládá si maturitní portfolio 

 
Soustavná práce s 
materiály portálu dasan.de 
ke zkouškám DSD 
Slosvesa s předponami 
dílem neodlučitelnými 
um-, durch-, wieder-, 
unter-, über 
Vybočení z větného rámce 
 

 
ČJL 
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VIII. Ročník – téma: Xenofobie včera a dnes, ke kořenům nacismu 
 

Výstupy Učivo  
 
 Zná problematiku národnostních menšin zejména u nás a 

v Německu, vysvětlí ji z historického hlediska 
 Napíše rozsáhlý text, dodrží zadaný slohový útvar 
 Cvičné testování dílčích částí zkoušky na DSD zvládá 

zpravidla již s vysokým stupněm úspěšnosti 
 Dokáže postihnout podstatné výpovědi z nahrávek 

rozhlasových či televizních pořadů a zaznamená je 
 Pohotově reaguje při interview a rozvíjí vlastní strategie k 

vedení hovoru  

 
Členění rozsáhlého textu 
Stylistika a struktura textu 
Idiomatické vazby 
Slangové výrazy 
(Saloppsprache) 

 
ZSV 
D 
 

 
 
VIII. ročník – téma: Vznik dvou německých států a jejich sjednocení 
 

Výstupy Učivo MV 
 
 Komplexně pojme zadané odborné téma a přednese 

referát, zhodnotí zjištěná fakta a zaujme stanovisko 
 Prokáže výsledky soustavné samostatné práce při 

přípravě seminární práce na specifické téma k DSD 
 Volně přetlumočí komentář k filmovému dokumentu 
 Čte novinové články, pasivně zvládá jazyk žurnalistiky 
 Pohovoří o přírodních danostech a hospodářství německy 

mluvících zemí, zná zeměpisné názvosloví  
a lexiku potřebnou k vyjádření politické situace 

 
Geografiké názvosloví 
Historie dvou německých 
států, sjednocení Německa 
Současná vnitropolitcká 
situace 
Politické strany v Německu 
Vztahy s ČR 
 

 
ZSV 
D 
 

 
 
VIII. ročník – téma: Globalizace a hospodářské problémy, členství v Evropské unii 
 

Výstupy Učivo MV 
 
 Rozumí televiznímu a rozhlasovému zpravodajství  

a oznámením na nádraží a veřejných prostranstvích, 
vybere z nich podstatné informace 

 Diskutuje o závažných společensko-politických 
problémech a zdůvodní vlastní názor 

 Účastní se pódiové diskuze SVOČ, Jugend debattiert 
 Přechází na samostatný – vysokoškolský způsob studia, 

při vyučování vykazuje připravenost k zadanému tématu 

 
Poslech rozhlasových 
nahrávek 
Vznik a rozšíření Evropské 
unie, statut, instituce 
Mezinárodní vztahy 
 

 
ZSV 
D 
Z 
 
 

 
 
VIII. ročník – téma: Krásná literatura a písňová tvorba 
 

Výstupy Učivo MV 
 
 Na základě projektového vyučování a vlastní či třídní 

četby podá informaci o významné literární epoše 
 Připraví monografii oblíbeného německy píšícího 

spisovatele a doplní výstižnými ukázkami 
 Za pomoci pedagoga interpretuje myšlenkově obtížnější 

pasáže a analyzuje básnickou tvorbu 
 Zná významné osobnosti současné německé písňové 

tvorby a při poslechu rozumí některým z nich 

 
Pojektové vyučování – 
vybrané literární epochy 
Rozbor literárního díla 
Výběr poezie 
Poslech písní z oblasti 
současné 
společenskokritické tvorby 
 

 
ČJL 
EV 
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VIII. ročník – téma: Opakování tématických okruhů k maturitní zkoušce 
 

Výstupy Učivo MV 
 
 Ovládá idiomatická slovní spojení a diferencovanou 

slovní zásobu odpovídající úrovni B2 – C1ERR 
 Využívá širší nabídky vedlejších vět a infinitivních vazeb 
 Písemný i mluvený projev odpovídá úrovni B2 – C1 ERR 
 V písemném projevu používá pestrý repertoár 

stylistických prostředků  
 Rozliší stylové roviny a vhodně je používá 
  Seznamuje se s německými dialekty a pozvolna se je učí 

rozeznávat 
 Zvládá samostatné shrnutí větších faktografických celků 

 
Práce s příručkou 
Übungsgrammatik pro 
pokročilé 
 
Rezerva 
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5.3.2 Učební osnovy nepovinného předmětu konverzace v německém 

jazyce 
 
 
 

1. Název předmětu, jeho zkratka a základní popis 
 
Předmět Konverzace v německém jazyce (KNJ) na nižším stupni osmiletého gymnázia je 
koncipován jako nedílná součást výuky dle studijního programu směřujícího ke zkouškám na DSD I.  
Z toho důvodu doplňuje probranou látku a slouží jejímu procvičení. Je vyučován stejným pedagogem 
jako předmět Německý jazyk. 
 
Předmět Konverzace v německém jazyce (KNJ) na vyšším stupni osmiletého gymnázia v 5. až 7. 
ročníku rozvíjí řečové dovednosti žáků a vyšší měrou rozvíjí látku, směřující ke zkouškám DSD II, 
kterou si žáci osvojili v předmětu Německý jazyk. Dle aktuálních možností bývá obsazován již rodilým 
mluvčím. 
 
 
2. Charakteristika předmětu konverzace v KNJ – viz 5.3.1 
 
 
3. Klíčové kompetence v KNJ – viz 5.3.1 
 
 
4. Výchovné a vzdělávací strategie v KNJ – viz 5.3.1 
 
 
5. Forma výuky KNJ 
 
ročník I II III IV 
Hodin týdně/ 
z toho půlených 1/1 1/1 1/1 1/1 

 
ročník V VI VII VIII 
Hodin týdně/ 
z toho půlených 1/1 1/1 1/1 - 

 

 
organizace výuky Zachovává se systém dělení třídy na poloviny. Výuka ve skupině je 

realizována zpravidla rodilým mluvčím, resp. odborným poradcem ze SRN.  
 
organizační formy 
práce 

Vyučovací hodina, výměnné pobyty, projektová setkání, exkurze, soutěže, 
individuální studijní pobyty 

 
místo realizace Učebna, jazyková laboratoř, multimediální učebna, vysokoškolské 

pracoviště, knihovna a studovna AG nebo např. Goethova institutu.  
 
 
6. Průřezová témata v KNJ – viz 5.3.1 
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7. Učivo, výstupy, mezipředmětové vazby (MV) KNJ 
 
 
7.1 I. ročník  
 
I. ročník – téma: Seznamujeme se s novým jazykem, s jeho zvukovou a psanou podobou 

 
Výstupy Učivo MV 

 Opakuje a napodobuje výslovnost jednotlivých 
německých hlásek, slabik a slov 

 Aplikuje nacvičenou výslovnost na slova neznámá 
 Používá intonaci a větný přízvuk v jednoduchých větách 

Věta oznamovací holá 
Zápor „nicht“ u slovesa  
Číslovky základní 1–12 

Bi 
ČJ 
 

 
I. ročník – téma: Pozdravy a jednoduchá sdělení 
 

Výstupy Učivo MV 
 Rozliší otázku a oznamovací větu  
 Pozdraví a rozloučí se, správně osloví danou osobu 
 Počítá do dvaceti 

Otázky zjišťovací ano/ne  
Číslovky základní 1–20 
Pozdravy a oslovení 

OV 
Z 

I. ročník – téma: Moje rodina  

 
Výstupy Učivo MV 

 Odliší tykání a vykání 
 Představí sebe a svoji rodinu, sdělí svou adresu a původ 
 Počítá do miliónu, vyjádří letopočet  

Opis s „von“ 
Vykání a tykání 
Číslovky 1–1 000 000  

ČJL 
M 

 
I. ročník – téma: Učíme se pro život 
 

Výstupy Učivo MV 
 Pojmenuje školní potřeby a věci kolem sebe 
 Dokáže si o ně říci v obchodě 
 Pojmenuje činnosti a vyučovací předměty 
 Na základě pokynu provede danou činnost 

Rozkazovací způsob 
Časové údaje – v pondělí 
první hodinu, pátou hodinu 

OV  

I. ročník – téma: Setkáváme se s přáteli 

 
Výstupy Učivo MV 

 Reaguje adekvátně v jednoduché konverzační situaci 
 Požádá o vypůjčení potřebné věci 
 Reaguje na otázky a poskytne požadované informace 

Předmět v akuzativu 
Všeobecný podmět „man“ 
Modální slovesa 

EV 
OV 

 

7.2 II. ročník 

 
II. ročník – téma: Jedeme na prázdniny 
 

Výstupy Učivo MV 
 Dokáže přesně říci, kolik je hodin 
 Formuluje, kam by rád jel či kam pojede, popíše krajinu  

Vlastní jména zeměpisná 
Vyjádření Kam? Kde? 

ČJL 
Z 
 

 
II. ročník – téma: Stravování 
 

Výstupy Učivo MV 
 Dokáže si objednat jídlo 
 Vyjádří, co mu chutná, co ne a proč, vyjádří, co jedl 

Potraviny a hotová jídla 
Ovoce, zelenina 

Z 
Bi 

 
II. ročník – téma: Sport 
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Výstupy Učivo MV 

 Charakterizuje a pojmenuje jednotlivé sporty 
 Vyjádří svůj postoj k činnostem a zálibu v nich 

Sportovní názvosloví 
Tázací zájmeno „který“ 

EV 
TV 

 
II. ročník – téma: Péče o zdraví 
 

Výstupy Učivo MV 
 Umí popsat lidské tělo a nejdůležitější vnitřní orgány 
 Vyjádří fyzické pocity jako bolest, únavu, slabost, sílu 
 Jednoduchým způsobem dokáže popsat druhou osobu 

Modální slovesa 
Zájmena přivlastňovací 
Dativ zájmen 

Z 
ČJL  

 
II. ročník – téma: Hudba včera a dnes 
 

Výstupy Učivo MV 
 Vyjádří své postoje, dojmy a zalíbení v hudbě 
 Pojmenuje hudební nástroje 
 Souvisle převypráví delší text 

Perfektum se sein a haben 
Příčestí minulé slabých a 
silných sloves 

ČJL 
HV  

 
II. ročník – téma: Co se nám líbí a co nám sluší 
 

Výstupy Učivo MV 
 Vyjádří, co se mu líbí, co komu sluší a proč 
 Porovná a poradí, co je vhodnější, vkusnější, zajímavější 
 Obhajuje své stanovisko a dokáže se prosadit 

Substantiva a zájmena 
v dativu Sg. 
 

ČJL 
Z 

 
 
7.3 III. ročník 
 
III. ročník – téma: Domov a bydlení 
 

Výstupy Učivo MV 
 Dokáže popsat bytové prostory, pojmenuje místnosti, 

nábytek a doplňky, popíše jejich umístění 
 Zformuluje svou ideální představu bydlení 
 Vyjádří, co a komu se hodí darovat 

Předložky s předmětem ve 
3. a ve 4. pádu 
Názvosloví bytového 
zařízení 

ČJL 

III. ročník – téma: Televize v mém životě 

 
Výstupy Učivo MV 

 Prosazuje program, který chce sledovat, volbu zdůvodní 
 Na základě poslechu autentického přehledu pořadů 

odhadne, co bude v televizi na programu 
 Naslouchá svým spolužákům a adekvátně reaguje 

Zvratná slovesa 
Slovesné vazby 
s předložkami se 3. a 4. p. 
Slovní zásoba k tématu 

ČJL 
HV 

 
III. ročník – téma: Móda a image 
 

Výstupy Učivo MV 
 Pojmenuje součásti oděvu, navrhne, co se k čemu hodí 
 Disponuje pestrou škálou přívlastků v oblasti vlastností 

textilu, barev a jejich odstínů 
 Výstižně vyjádří, co má kdo na sobě, co se nosilo dříve a 

co nyní, co se mu líbí, co komu sluší a proč 

Móda, oblečení 
Problematika značkového 
oblečení ve školách 

VV 

 
III. ročník – téma: Vyjadřujeme a obhajujeme své mínění, názory a pocity 
 

Výstupy Učivo MV 
 Podá komplexní popis zevnějšku druhé osoby, zaujme 

k němu stanovisko a zdůvodní je 
 Používá vhodné hovorové i slangové výrazy 
 Nacvičí dramatizaci, předvede situace v obměnách 

Skloňování přídavných 
jmen v přívlastku shodném 
se členem určitým, 
neurčitým a bez členu  

ČJL 
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III. ročník – téma: Cestování 
 

Výstupy Učivo MV 
 Zvládá základní orientaci ve městě 
 Jednoduše popíše cestu 
 Volně reprodukuje obsažnější text 

Nepřímá otázka 
Préteritum pravidelných a 
nepravidelných sloves 

ČJL 
Z 

 
III. ročník – téma: Živá příroda kolem nás 

 
Výstupy Učivo MV 

 Pojmenuje zvířata v zoologické zahradě a popíše je 
 Pojmenuje běžně chovaná domácí zvířata  
 Pohovoří o chovu domácích mazlíčků 

Zdrobněliny na –chen  
Slovní zásoba k tématu 
Essen, fressen, füttern 

Bi 
Z 

 
III. ročník – téma: Životní prostředí, klima, počasí  
 

Výstupy Učivo MV 
 Popíše, jak je právě venku a jaké bývá počasí 

v jednotlivých ročních obdobích 
 Používá dostatek výrazů pro označení frekvence a trvání 

Vedlejší věty podmínkové 
s wenn 
Trpný rod přítomného času 

Z 
Bi 

 
 
7.4 IV. ročník 
 
IV. ročník – téma: My a ti druzí 
 

Výstupy Učivo MV 
 Reflektuje, jak ho vidí druzí 
 Formuluje svá přání a záměry v této oblasti 
 Formuluje, co je správné a doporučení hodné 

Zvratná slovesa a jejich 
vazby se 3. a 4. pádem 
Konjunktiv préterita 

OV 
Bi 

 
IV. ročník – téma: Technika kolem nás 
 

Výstupy Učivo MV 
 Přístroje a technická zařízení, která nás obklopují  
 Disponuje potřebnou slovní zásobou z oblasti IVT 
 Pracuje s obraty typickými pro zprávy SMS a „chatování“ 

Věta vedlejší vztažná, 
vztažné  

OV 
ČJL 

 
IV. ročník – téma: Média ovlivňují náš život 
 

Výstupy Učivo MV 
 Nahlíží na nabízené pořady z hlediska mravních hodnot 
 Diskutuje o nich, umí je doporučit a argumentovat 
 Orientuje se v jazyce žurnalistiky, pochopí novinový text 

Dvojčlenné spojky: OV 
F 

 
IV. ročník – téma: Láska a přátelství 
 

Výstupy Učivo MV 
 Vyjadřuje své pocity, postoje, nálady a vlastnosti 
 Charakterizuje přátelství, partnerství, zalíbení v druhém 
 Vyjádří, co a komu chce darovat 

Budoucí čas prostý 
Budoucí čas s „werden“ 
 

OV 
ČJL 

 
IV. ročník – téma: Rodina a společenský život 
 

Výstupy Učivo MV 
 Charakterizuje rodinu a její roli ve společnosti 
 Pojmenuje činnosti, které rodinu sbližují a příležitosti, při 

kterých se pravidelně setkává v každodenním životě 
 Vysvětlí, co a proč se v rodinách zpravidla slaví 

Vedlejší věty přípustkové s 
„obwohl“a hlavní věty 
v poměru odporovacím 
s „trotzdem“ 

OV 
ČJL 
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IV. ročník – téma: Škola a zaměstnání  
 

Výstupy Učivo MV 
 Vypráví, co kdo dělá a jak si vydělává na živobytí 
 Porovná výhody života ve městě a na vesnici 
 Pojmenuje a charakterizuje tradiční i nová povolání 
 Uvažuje o svých možnostech profesní přípravy 

Dvojčlenná spojka je/desto 
Věty hlavní v poměru 
důsledkovém darum, 
deshalb 

OV 
ČJL 
 

 
 
 
7.5 V. Ročník  
 
 
V. ročník – téma: My a ti druzí 
 

Výstupy Učivo MV 
 Reflektuje, jak ho vidí druzí 
 Formuluje svá přání a záměry v této oblasti 
 Formuluje, co je správné a doporučení hodné 

Zvratná slovesa a jejich 
vazby se 3. a 4. pádem 
Konjunktiv préterita 

OV 
Bi 

 
V. ročník – téma: Technika kolem nás 
 

Výstupy Učivo MV 
 Přístroje a technická zařízení, která nás obklopují  
 Disponuje potřebnou slovní zásobou z oblasti IVT 
 Pracuje s obraty typickými pro zprávy SMS a „chatování“ 

Věta vedlejší vztažná, 
vztažné 

 
OV 
ČJL 

 
V. ročník – téma: Televize ovlivňuje náš život 
 

Výstupy Učivo MV 
 Nahlíží na nabízené pořady z hlediska mravních hodnot 
 Diskutuje o nich, umí je doporučit a argumentovat 
 Orientuje se v jazyce žurnalistiky, pochopí novinový text 

Dvojčlenné spojky: OV 
F 

 
V. ročník – téma: Láska a přátelství 
 

Výstupy Učivo MV 
 Vyjadřuje své pocity, postoje, nálady a vlastnosti 
 Charakterizuje přátelství, partnerství, zalíbení v druhém 
 Vyjádří, co a komu chce darovat 

Budoucí čas prostý 
Budoucí čas s „werden 

OV 
ČJL 

 
V. ročník – téma: Život v rodině 
 

Výstupy Učivo MV 
 Charakterizuje rodinu a její roli ve společnosti 
 Pojmenuje činnosti, které rodinu sbližují v denním životě 
 Vysvětlí, co a proč se v rodinách zpravidla slaví 

Věty s „obwohl“ a věty s 
„trotzdem“ 

OV 
ČJL 

 
V. ročník – téma: Škola a zaměstnání  
 

Výstupy Učivo MV 
 Vypráví, co kdo dělá a jak si vydělává na živobytí 
 Porovná výhody života ve městě a na vesnici 
 Pojmenuje a charakterizuje tradiční i nová povolání 

Dvojčlenná spojka je/desto 
Věty důsledkové darum, 
deshalb 

OV 
ČJL 
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7.6 VI. Ročník  
 
VI. ročník – téma: Mládež v německy mluvících zemích, vztahy ve skupině, dospělost, zábava  
 

Výstupy Učivo MV 
 Pochopí a zaznamená obsah obsažnějšího interview 
 Žák si poradí s hovorovým jazykem a rozumí též výrazům  

a obratům specifickým pro německou mládež 

Zvratná slovesa se sich, 
sich x einander 
 

 
ČJL 
Z 

 
 
VI. ročník – téma: Mezilidské vztahy, sociální a emoční inteligence v rodině a partnerství 
 

Výstupy Učivo MV 
 Formuluje vztahy mezi generacemi a s tím související 

problémy, dává návrhy na jejich řešení 
 Rozumí i složitějšímu sdělení a umí je reprodukovat 

Slovotvorba – slova 
složená 
Věty kauzální: 

ČJL 
ZSV 
Psych 

VI. ročník – téma: Vzdělání a jeho hodnota pro život, školství v SRN a ČR, negativní jevy  

Výstupy Učivo MV 
 Z odborného rozhlasového vysílání pochopí podstatná 

sdělení a zaznamená je 
 Nastíní negativní společenské jevy ve školách – šikana, 

agresivita, násilí – sleduje jejich původ  

Podmiňovací způsob přít.– 
konjunktiv II. ,opis s würde 
Slovesa s dativem a 
akuzativem 

ČJL 
OV 
ZSV 
 

 
VI. ročník – téma: Zdraví a přirozená krása, vzhled, image, oblékání, fitness 
 

Výstupy Učivo MV 
 Vysvětlí, co všechno je možné dělat pro zdraví a krásu 
 Popíše, jak se co dělá – např. tetování, barvení vlasů 
 Souvisle vypráví historii – používá letopočty a další údaje 

Podmiňovací způsob min. - 
konjunktiv II. 
Koncesivní věty: 

ZSV 
EV  

VI. ročník – téma: Sport jako rekreace, závodní sport, soutěže, adrenalinové sporty, reklama 

 
Výstupy Učivo MV 

 Pojmenuje pestrou škálu sportovních disciplín, činností, 
 sportovního vybavení a sportovišť 
 Zhodnotí tělesnou výchovu jako vyučovací předmět 

Trpný rod v minulosti, 
trpný infinitiv ve spojení s 
modálními slovesy 

EV 
TV 
Bi 

 
7.7 VII. ročník 
 
VII. ročník – téma: Vize budoucnosti – prognózy, obavy, volba povolání, perspektivy 
 

Výstupy Učivo MV 
 Podá věcnou informaci o dění doma i ve světě  
 Na základě faktů zformuluje předpokládaný směr vývoje 

Pravděpodobnost  
Interference ČJ – NJ 

ZSV 
Z 

VII. ročník – téma: Svět médií  

 
Výstupy Učivo MV 

 Vyjádří své stanovisko obecně k médiím, popíše jejich 
fungování, vymezí pole působnosti a cílové skupiny 

 Kriticky se staví k negativním jevům v médiích 

kann man, lässt sich, 
kann gemacht werden, 
ist -bar, ist zu machen 

ČJL 
HV 

 
VII. ročník – téma: Začarovaný kruh závislostí 
 

Výstupy Učivo MV 
 Charakterizuje návykové látky, co všechno jsou drogy 
 Moderuje inscenovanou besedu o drogách JDB a sám 

obhajuje stanovisko 

 Vyjádření příčiny ve větě:  
Plusquamperfektum 
Nepřímá řeč v přít. čase  

Bi 
ZSV 
Psy 
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VII. ročník – téma: Mladí lidé a jejich zájmové skupiny 
 

Výstupy Učivo MV 
 Má přehled o historii mládežnických hnutí v Evropě 
 a o příslušnosti současné mladé generace k nim 
 Rozlišuje významné hudební styly a ví, že jsou 

vyjádřením životního a filozofického postoje mládeže 

Rozvité vazby s příčestím 
Nepřímá řeč v min. čase, 
konjunktiv I, nahrazování  
konjunktivem II, využití 

ČJL 
ZSV 
D 

 
 VII. ročník – téma: Chráníme životní prostředí 

 
Výstupy Učivo MV 

 Argumentuje v zájmu etického a ekologického kodexu 
 Odliší reálné ekologické snahy od tzv. ekoterorismu 
 Jako rétorické cvičení přednese ekologickou přednášku a 

vyzve spoluobčany k šetření energií a třídění odpadu 

Párové spojky: je...desto, 
je...um so mehr,entweder -
oder, weder...noch, 
zuerst...dann 

Ch 
Z 
 

 
VII. ročník – téma: Cestujeme do zahraničí nejen za odpočinkem  

 
Výstupy Učivo MV 

 Aktivně se zúčastní besedy s představitelem DAAD 
Goethova institutu a informuje se o nabídce stipendií 

 Připraví procházku Prahou pro německé studenty 

Vazby s místním určením  
Věty s: sodass / so...dass / 
folglich / infolgedessen  

ČJL 
EV 
Z 
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5.3.3 Učební osnovy volitelného předmětu německý diplomní seminář 

 
 
1. Název předmětu, jeho zkratka a základní popis 
 
Předmět německý diplomní seminář (SND) na vyšším stupni Arcibiskupského gymnázia v Praze 
probíhá ve smyslu přípravy a konání zkoušky k získání Německého jazykového diplomu 2. stupně 
(DSD II Konference ministrů kultu SRN) a řídí se RVP pro tento studijní program.  
Výuka SND vede žáka k tomu, aby předjímal i reálnou možnost vysokoškolského studia v SRN.  
 
 
2. Charakteristika předmětu německý diplomní seminář SND – viz 5.3.1 
 
 
3. Klíčové kompetence v SND – viz 5.3.1 
 
 
4. Výchovné a vzdělávací strategie v SND – viz 5.3.1 
 
 
5. Forma výuky SND 
 
ročník V VI VII VIII 
Hodin týdně/ 
z toho půlených - 2/2 2/2 2/2 

 
organizace výuky Zachovává se systém dělení třídy na poloviny. Výuku zpravidla vede rodilý 

mluvčí, resp. odborný poradce pro studijní program Německý jazykový 
diplom. 

 
organizační formy 
práce 

Vyučovací hodina, výměnné pobyty, projektová setkání, exkurze, soutěže, 
individuální studijní pobyty 

 
místo realizace Učebna, jazyková laboratoř, multimediální učebna, vysokoškolské 

pracoviště, knihovna a studovna AG nebo např. Goethova institutu.  
 
 
6. Průřezová témata viz 5.3.1 
 
 
7. Výstupy, učivo, mezipředmětové vazby (MV) SND 

 

7.1 VI. Ročník  
 

VI. ročník – téma: Mládež v německy mluvících zemích, vztahy ve skupině, dospělost, zábava  
 

Výstupy Učivo MV 
 
 Dokáže analyzovat a vysvětlit jednoduchý graf či schéma 
 Vyjádří množstevní vztahy v procentech a porovná  
 Pochopí a zaznamená obsah obsažnějšího interview 
 Zamýšlí se nad uměleckým jazykem 

 

 

Práce s odborným textem 
Finanční gramotnost-grafy 
Globální/selektivní poslech 
Básně, balady, texty 

 
ČJL 
Z 

 
VI. ročník – téma: Mezilidské vztahy, sociální a emoční inteligence v rodině a partnerství 
 

Výstupy Učivo MV 
 
 Zamýšlí se nad postavením rodiny ve společnosti, proč 

singles, dopad na výchovu, deziluze mladé generace 

 
Skupinová četba – výběr 
Práce s literárním textem 

 
ČJL 
ZSV 
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 Bez obtíží čte autentický literární text pro mládež a 
rozumí mu, srozumitelně převypráví jeho obsah 
 

Text zpaměti 
 

Psych 

VI. ročník – téma: Vzdělání a jeho hodnota pro život, školství v SRN a ČR, negativní jevy  

Výstupy Učivo MV 
 
 Orientuje se v českém i německém školství 
 Nastíní negativní společenské jevy ve školách – šikana, 

agresivita, násilí – sleduje jejich původ  
 Porozumí souvislému slavnostnímu řečnickému projevu 

 

 
Příprava výměnného 
pobytu, průvodce Prahou 
Slovesa s Dat.a Ak.  
Film: Die Welle 

 
OV 
ZSV 
Z 

 
VI. ročník – téma: Zdraví a přirozená krása, vzhled, image, oblékání, fitness 
 

Výstupy Učivo MV 
 
 Rozumí popisu oblečení v jednotlivých historických 

epochách, v módních časopisech a reklamách 
 Aktivně a formálně správně používá odpovídající 

estetickou terminologii 
 

 
Bitterschokolade - výběr 
Podmiňovací způsob min. - 
konjunktiv II. 
Vazba dvou infinitivů 

 
ZSV 
EV  

VI. ročník – téma: Sport jako rekreace, závodní sport, soutěže, adrenalinové sporty, reklama 

 
Výstupy Učivo MV 

 
 Informuje o nových adrenalinových sportech 
 Pojmenuje významné sportovní soutěže a zformuluje 

jejich význam pro utváření mezinárodních vztahů 
 Upozorní na negativní projevy sportu, reklamy, dopingu 
 

 
Trpný rod v minulosti, 
trpný infinitiv ve spojení s 
modálními slovesy 
Výpis klíčových slov textu 

 
EV 
OV 
TV 
Bi 

 
 

 

 
7.2 VII. ročník 
 
VII. ročník – téma: Vize budoucnosti – prognózy, obavy, volba povolání, perspektivy 
 

Výstupy Učivo MV 
 
 Uvažuje o naplnění vizí sci-fi literatury a zdůvodní, zda  

a nakolik jsou pesimistické obavy opodstatněné 
 Na soustavnou třídní četbu naváže samostatným 

výběrem vhodného literárního díla,  
 Zpracuje jeho obsah a přednese formou referátu 
 Pracuje v týmu a prezentuje výsledky společné práce 

 
Individuální domácí četba 
Členění rozsáhlého textu 
Pravděpodobnost  
Budoucí čas prostý 
(praesens pro futurum) 
a werden+infinitiv 
 

 
ČJL 
ZSV 
Z 

VII. ročník – téma: Svět médií  

 
Výstupy Učivo MV 

 
 Orientuje se v denním tisku, zná významná periodika, 

nakladatelství, současnou německy psanou literaturu 
 Používá německé internetové portály a kompendia 
 Rozumí novinovému článku, pracuje s ním, postihne 

 
Jazyk žurnalistiky 
Prager Zeitung – výběr 
Film – Leni Riefenstahl, 
Filmstudios Babelsberg 

 
ČJL 
HV 
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klíčové body a výstižně interpretuje jeho obsah Referát z individuální četby 
Trpný rod – průběh a stav  
Interference 
 

 
VII. ročník – téma: Začarovaný kruh závislostí 
 

Výstupy Učivo MV 
 
 Na základě tezí prezentuje odborný článek  
 Vypracuje obsáhlý referát s odbornou tématikou 
 Moderuje besedu o drogách, JDB, obhajuje stanovisko 
 Porozumí rozsáhlému poslechovému textu, interpretuje 
 Migranti v Evropě, politika SRN, problematika současné 

uprchlické krize 
 

  
Puberta – slavné drama, 
rozhlasový pořad 
Jugend debattiert – trénink 
a účast ve školním kole 
Vyjádření příčiny ve větě 
Nepřímá řeč, argumentace 
 

 
Bi 
ZSV 
Psy 

 
VII. ročník – téma: Mladí lidé a jejich zájmové skupiny 
 

Výstupy Učivo MV 
 

 Hledá vysvětlení pro negativní jevy ve společnosti 
mladých lidí – jako šikana, xenofobie, kriminalita,  

 Ví, jak se projevují některé extremistické skupiny, čím 
jsou typické, uvažuje zejména o kořenech neonacismu 

 S pomocí pedagoga si zvolí speciální téma k DSD 

  
Die Welle – četba a film 
Rozvité vazby s příčestím 
Nepřímá řeč v min. čase, 
konjunktiv I Cizí slova, 
přejímání anglické lexiky 
 

 
ČJL 
ZSV 
D 

 
 VII. ročník – téma: Chráníme životní prostředí 

 
Výstupy Učivo MV 

 
 Konfrontuje zájmy jednotlivce či úzkých skupin se zájmy 

celospolečenskými, klade důraz na dlouhodobé potřeby 
 Postihne rysy konzumní západní společnosti a porovná ji 

se situací v rozvojových zemích  
 Na základě harmonogramu pedagoga vypracuje vlastní 

plán rešerší k tématu na DSD a přípravy jeho prezentace  

 
Film Jenseits der Stille 
Informace o volontariátu 
Párové spojky typu: 
je...desto, je...um so mehr, 
entweder...oder, 
weder...noch, zuerst...dann 
Výzva a její vyjádření 
 

 
Ch 
Z 
 

 
VII. ročník – téma: Cestujeme do zahraničí nejen za odpočinkem  

 
Výstupy Učivo MV 

 
 Zvažuje možnost účasti na aktivitách jako „Deutsche 

Schülerakademie“ a napíše přesvědčivý motivační dopis 
 Od 2. světové války po pád berlínské zdi – historický 

přehled podstatných událostí, hodnocení 
 Historie Německa ve filmu 

 
Přednáška s besedou –  
Do Německa na zkušenou 
Vazby s místním určením 
– aplikované ve spojení  
s geografickými názvy 

 
ČJL 
EV 
Z 

 
 
 
 
7.3 VIII. ročník 
 
VIII. ročník – téma: Harmonogram přípravy ke zkoušce na DSD a ke státní maturitní zkoušce 
 

Výstupy Učivo MV 
 
 Věnuje se soustavné intenzivní tvorbě seminární práce  

 
Práce s materiály portálu 

 
ČJL 
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 Využívá konzultací s německy mluvícím pedagogem  
 Aplikuje formální zásady tvorby seminárních prací, tj. 
 správně cituje sekundární literaturu a důsledně uvádí 

prameny včetně internetových stránek 
 

dasan.de ke zkoušce DSD 
Slovesa s předponami 
dílem neodlučitelnými 
Vybočení z větného rámce 
 

 
  

VIII. Ročník – téma: Xenofobie včera a dnes, ke kořenům nacismu 
 

Výstupy Učivo  
 
 Napíše rozsáhlý text, dodrží zadaný slohový útvar 
 Cvičné testování dílčích částí zkoušky na DSD zvládá 

zpravidla již s vysokým stupněm úspěšnosti 
 Pohotově reaguje při interview a rozvíjí vlastní strategie k 

vedení hovoru  
 

 
Der Vorleser – román, film 
Stylistika a struktura textu 
Slangové výrazy 
(Saloppsprache) 
Demografický vývoj  
v Německu a v ČR 

 
ZSV 
D 
 

 
 
VIII. ročník – téma: Vznik dvou německých států a jejich sjednocení 
 

Výstupy Učivo MV 
 
 Komplexně pojme zadané odborné téma a přednese 

referát, zhodnotí zjištěná fakta a zaujme stanovisko 
 Prokáže výsledky soustavné samostatné práce při 

přípravě seminární práce na specifické téma k DSD 
 Volně přetlumočí komentář k filmovému dokumentu 

 

 
Das Versprechen – film 
Benešovy dekrety – OPPA 
Historie dvou německých 
států, sjednocení Německa 
Současná vnitropolitická 
situace, vztahy s ČR 
Politické strany v Německu 
 

 
ZSV 
D 
 

 
 
VIII. ročník – téma: Globalizace a hospodářské problémy, členství v Evropské unii 
 

Výstupy Učivo MV 
 
 Diskutuje o závažných společensko-politických 

problémech a zdůvodní vlastní názor 
 Účastní se pódiové diskuze SVOČ, Jugend debattiert 
 Přechází na samostatný – vysokoškolský způsob studia, 

při vyučování vykazuje připravenost k zadanému tématu 

 
Die fetten Jahre sind 
vorbei – film, analýza 
Emigrace a imigrace 
Demografický vývoj  
Poslech rozhlasových 
nahrávek a videonahrávek 
– Radio Wissen  
Vznik a rozšíření Evropské 
unie, statut, instituce 
Mezinárodní vztahy 
 

 
ZSV 
D 
Z 
 
 

 
 
VIII. ročník – téma: Krásná literatura a písňová tvorba 
 

Výstupy Učivo MV 
 
 Na základě projektového vyučování a vlastní či třídní 

četby podá informaci o významné literární epoše 
 Připraví monografii oblíbeného německy píšícího 

spisovatele a doplní výstižnými ukázkami 
 Zná významné osobnosti současné německé písňové 

tvorby a při poslechu rozumí některým z nich 

 
Projektové vyučování – 
vybrané literární epochy 
Rozbor literárního díla 
Výběr poezie, poslech 
písní z oblasti současné 
společenskokritické tvorby 
 

 
ČJL 
EV 
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VIII. ročník – téma: Opakování tématických okruhů k maturitní zkoušce 
 

Výstupy Učivo MV 
 
 Ovládá idiomatická slovní spojení a diferencovanou 

slovní zásobu odpovídající úrovni B2 – C1ERR 
 Písemný i mluvený projev odpovídá úrovni B2 – C1 ERR 
 V písemném projevu používá pestrý repertoár 

stylistických prostředků, stylové roviny vhodně používá 
 Seznamuje se s německými dialekty a pozvolna se je učí 

rozeznávat 
 

 
Práce s příručkou 
Übungsgrammatik pro 
pokročilé 
 
Rezerva 
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5.3.4 Učební osnovy volitelného předmětu seminář německý jazyk 
 

1. Název předmětu, jeho zkratka a základní popis 
 
Seminář německý jazyk (SNJ a SNJG) je volitelný předmět, navazuje na předmět německý jazyk, 
opakuje a prohlubuje již probrané zejména gramatické učivo čili se jedná o repetitorium a je určený 
žákům kvint, kteří si chtějí zopakovat a upevnit své jazykové znalosti a dovednosti.  
 
2. Charakteristika předmětu seminář německý jazyk 
 
Cílem předmětu je zopakovat a prohloubit probrané zejména gramatické učivo německého jazyka za 
období prima až kvarta s návazností na aktuálně probírané okruhy 
 
3. Klíčové kompetence v semináři německý – viz 5.3.1 
 
4. Výchovné a vzdělávací strategie semináře německý jazyk – viz 5.3.1 
 
5. Forma výuky semináře německý jazyk 
 

ročník V VI VII VIII 
hodin týdně / z toho půlených 2 - - - 

 
organizace výuky Výuka probíhá ve dvouhodinovém bloku jednou týdně, skupinu tvoří 5–20 

žáků.  

 
organizační formy 
práce 

Vyučovací hodina; individuální práce, práce ve dvojicích, práce ve větší 
skupině, a to s využitím různých didaktických pomůcek, didaktické jazykové 
hry 

 
místo realizace Učebna  

 
6. Průřezová témata SM – viz 5.3.1 v rozsahu prima až kvarta  
 
7. Učivo, výstupy, mezipředmětové vazby semináře německý jazyk 
 

Výstupy Učivo MV 
 zopakovaná dosud probraná gramatika německého 

jazyka (prima až kvarta) 
 rozšířená slovní zásoby v rámci opakování gramatiky 
 zvýšená sebejistota při aktivním používání němčiny 
 zlepšení komunikativních dovedností 
 procvičení související gramatiky v mateřském jazyce, 

jazyce anglickém a latinském – shody a rozdílnosti 
 

 Substantiva 
 adjektiva 
 zájmena 
 číslovky 
 slovesa (klasifikace 

sloves; morfologie 
jednotlivých časů + 
použití vč. pasiva, 
konjunktivu II) 

  předložky 
  spojky 
 syntax: infinitivní 

konstrukce; 
 pořádek slov v Nj-
větě 

 věta: druhy vět, věta 
jednoduchá / souvětí 

  modalita 

ČJL 
AJ 
LJ 
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5.4 Francouzský jazyk – učební osnovy 

 

Obsah: 

 5.4.1 Učební osnovy povinného předmětu francouzský jazyk 

 5.4.2 Učební osnovy nepovinného/volitelného předmětu konverzace 
z francouzského jazyka 

 5.4.3 Učební osnovy volitelného/nepovinného předmětu seminář z francouzského 
jazyka 

 5.4.4 Učební osnovy volitelného/nepovinného předmětu francouzské kulturní 
dědictví 

 

5.4.1 Učební osnovy povinného předmětu francouzský jazyk 

 

1 Název předmětu, jeho zkratka a základní popis 

Francouzský jazyk (FJ) si studenti z nabídky cizích jazyků vybírají většinou z důvodů jiných než 
racionálních či pragmatických. Volí jej proto, že jde o jazyk krásný, zvukomalebný, bohatý; jazyk, 
jehož zvládnutí umožňuje poznávat obrovské bohatství francouzské a frankofonní kultury. 

Snažíme se, aby francouzština v ústech našich studentů opravdu zněla krásně, a velmi proto dbáme 
na nácvik správné výslovnosti. Velmi nám záleží také na tom, aby žáci byli schopni, už během studia, 
intenzivně prožívat bohatství francouzské kultury, a měli chuť rozvíjet tuto schopnost i po maturitě. 

Vyučování cizích jazyků obecně bereme také jako náš příspěvek k lepšímu porozumění mezi lidmi, 
kulturami a národy, a tedy i k větší toleranci a solidaritě. 

 

2. Charakteristika předmětu 

Předmět má časovou dotaci tři hodiny týdně. Výuka probíhá v menších skupinách, které zhruba 
odpovídají polovině či třetině třídy. 

Výuka francouzštiny vede k všestrannému zvládnutí jazyka na úrovni B2. Cílem je, aby studenti byli 
schopni v cílovém jazyce nejen předávat a sdílet informace, ale také se dělit o svoje názory a pocity, a 
to jak slovem, tak písmem. Měli by dobře rozumět i rodilým mluvčím, kteří se vyjadřují pro ně 
přirozeným, a tedy svižným tempem řeči. Studium směřuje ke zvládnutí mezinárodní zkoušky DELF 
B2, jež opravňuje studenty k zápisu na vysoké školy ve frankofonních zemích na celém světě. Méně 
ambiciózní alternativou je potom zvládnutí státní maturitní zkoušky z francouzského jazyka. Ta má ale 
spíše úroveň B1+ a nemá výhodu mezinárodního kreditu. 

Výuka jazyka jako schopnosti živé komunikace začíná už v primě, kde volíme tzv. audioorální metodu. 
Ta spočívá v tom, že první tři měsíce studia francouzštiny probíhají jen na základě mluveném. Žáci si 
pomocí opakování, mluvených rozhovorů, scének, obrázků, smyslových vjemů, písniček apod. 
vybudují základní schopnost přímé komunikace. Pravopisné složitosti necháváme na později. 

Cílový jazyk (tedy francouzština) je zároveň téměř výhradním komunikačním jazykem v hodinách. 
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Domníváme se, že používání češtiny tam, kde to není vysloveně nezbytné, brzdí žáky v jejich 
pokroku. 

Máme rádi moderní metody. Osvojování gramatických pravidel a seznamů slovíček je pro nás vždy 
pouhým prostředkem k dosažení cíle. Stejně tak nepřeceňujeme klasifikaci, ale velmi nám záleží na 
hodnocení, které má být slovní, formativní a empatické. Snažíme se, aby vyučování bylo pestré, 
zábavné a aby mělo jiskru. 

Součástí předmětu je ještě Konverzace z francouzského jazyka (KFJ) a Seminář z francouzštiny 
(SFJ). 

3. Klíčové kompetence ve FJ 

 
3.1 Kompetence k učení – žák chce a umí se učit (po celý život), 
ve FJ je proto veden 
• k samostatnému výběru a využívání vhodných způsobů metod a strategií pro efektivní učení, tj. 
• především k odvaze svou francouzštinu používat, k osvobození se od tendence neustále všechno 

překládat do češtiny a v neposlední řadě k vhodné práci se slovníkem 
• k zájmu o frankofonní svět (např. četbou frankofonního tisku) 
• k pocitu spoluzodpovědnosti za znalost jazyka, která je výsledkem spolupráce učitele a žáka 
• k poznání smyslu a cíle učení, ke kritickému zhodnocení výsledků svého učení 
• k autonomii ve vztahu k učebnici, tj. k samostatné práci s textem nebo jiným médiem 
 
3.2 Kompetence k řešení problémů – žák chápe problémy jako přirozenou součást našeho 
světa a snaží se je řešit (chápe je i jako příležitost), 
ve FJ je proto veden 
• k zájmu o problémy francouzské soudobé společnosti, např. o nezaměstnanost, imigraci, vzdělání 

atp. 
• k zájmu o problémy frankofonních zemí mimo Francii, zejména zemí tzv. třetího světa 
• ke kritickému myšlení 
 
3.3 Kompetence komunikativní – žák chce a umí se vyjádřit (ústně, písemně, prostřednictvím 
různých technologií či jazyků) i reagovat na vyjádření druhých, 
ve FJ je proto veden 
• k respektování společného prostoru pro diskusi, ve kterém každý žák, ať jsou jeho názory a 

schopnosti je vyjádřit ve francouzštině jakékoli, má možnost se vyslovit 
• k vyjadřování a obhajování svých stanovisek vhodnou písemnou i ústní formou 
• ke komentáři a diskusi odlišných názorů různých faktografických i imaginativních textů 
 
3.4 Kompetence sociální a personální – žák chce a umí spolupracovat s druhými, 
ve FJ je proto veden 
• k účinné spolupráci ve skupině, k podílení se společně s pedagogy na vytváření pravidel práce v 

týmu 
• k aktivní účasti při diskusi v malé skupině i v debatě celé třídy, k chápání potřeby spolupracovat s 

druhými při řešení daného úkolu 
• k diskusi nad tématy abstraktními i konkrétními v méně běžných i odborných situacích 
 
3.5 Kompetence občanské – žák chápe cenu a smysl dobrých zákonů, pravidel a tradic a 
dokáže je ctít, 
ve FJ se proto učí 
• chápat pravidla i smysl demokracie a nutnost osobní angažovanosti 
• vnímat konkrétní problémy společnosti a světa a přijímat svůj díl odpovědnosti za jejich řešení 
• být občanem a rozumět tomu, jaká z toho vyplývají práva a povinnosti 
 
3.6 Kompetence pracovní – žák je šikovný a dokáže se uplatnit, 
ve FJ je proto veden 
• k tomu, aby využíval získané dovednosti v zájmu vlastního rozvoje i své přípravy na budoucnost 
• k práci s textem, a nikoli k pouhému překladu francouzsky psaného textu do češtiny 
• k vyhledávání a shromažďování informací z různých zdrojů na méně běžné, konkrétní téma a 
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k práci 
• se získanými informacemi 
• k přednášení souvislého a strukturovaného ústního i písemného projevu na dané téma 

 
3.7 Kompetence existenciální – žák (nejen v případě krize) dokáže (opakovaně) hledat a 
obhajovat 
smysl své činnosti a existence, 
ve FJ se proto učí 
• vnímat naléhavost otázek po smyslu existence, například v návaznosti na četbu literárních textů 
• objevovat a poznávat krásu v umění, ale i ve svém životě a v činnosti, kterou dělá pro druhé 
 
3.8 Kompetence akademické – žák disponuje určitým okruhem znalostí a je si vědom 
souvislostí, 
které snad představují z hlediska okamžitého praktického využití určitý luxus, ale zájem o ně je 
zdůvodněn kulturně, historicky, duchovně apod., 
ve FJ je proto veden 
• k lásce k francouzské a frankofonní literatuře, filmu, umění 
• k osvojení elementárních lingvistických pojmů užívaných ve francouzském prostředí, nutných pro 

vysvětlování gramatických jevů 
• k užívání výkladových a odborných slovníků při zpracování písemných projevů 
• k četbě literatury ve studovaném jazyce (nejprve v edici Lecture facile, co nejdříve však 

v originále) 
 
4. Výchovné a vzdělávací strategie FJ 
 
Výchovné a vzdělávací postupy, které ve FJ směřují k utváření klíčových kompetencí: 

 způsob, jakým jsou kompetence rozvíjeny 
kompetence k učení Učitel vede žáky k tomu, aby si aktivně a vědomě budovali svůj učební 

styl, osvojovali si různé strategie učení a dokázali samostatně rozhodnout, 
který pro danou příležitost použijí. 
Učitel vede žáky k tomu, aby se dokázali nejen vyjadřovat, ale také myslet 
v cílovém jazyce, a nespokojovali se přitom s povrchními úvahami, ale 
dokázali o problémech uvažovat do hloubky. 
Učitel vede žáky k tomu, aby jazyk nevnímali jako soubor nahodilých 
pouček k zapamatování a seznam výjimek, ale jako systém, který je 
ucelený a funkční. 

kompetence k řešení 
problémů 

Učitel seznamuje žáky s problémy francouzské společnosti a 
frankofonního světa a hledá spolu s nimi možná řešení. 
Upřednostňuje induktivní metody výuky: předkládá žákům různé zdroje 
informací, různé pohledy na daný problém a učí je z této různosti 
samostatně i ve skupinách odvodit problematiku a formulovat 
strukturovaný vlastní názor vycházející z kritického studia daných zdrojů. 

kompetence 
komunikativní 

Učitel vede žáky k aktivnímu naslouchání, k ujasnění názorů a postojů a 
učí je, v mezích znalosti francouzského jazyka, tyto názory a postoje jasně 
formulovat, vysvětlovat a obhajovat před kolektivem třídy. 
V hodinách konverzace učitel dbá na to, aby každý žák měl možnost se 
vyjádřit. 
Učí žáky interpretovat literární i mediální texty. 

kompetence sociální 
a personální 

Dává žákům možnost spolupodílet se na vytváření pravidel práce v týmu. 
Decentralizuje výuku tím, že iniciuje práci v malých skupinkách. 
Učí rozlišovat různé variety řeči a volit tu, která odpovídá řečové 
situaci (registre soutenu, standard, familier). 
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kompetence občanské Učitel objasňuje žákům podobnosti a rozdíly ve fungování naší demokracie 
a demokratickými pravidly frankofonních zemí a učí žáky chápat význam a 
smysl zákonů i demokracie; učí žáky přijímat a respektovat demokraticky 
přijatá pravidla. 
Učí žáky přijímat jejich díl zodpovědnosti za řešení celosvětových 
problémů, být zodpovědnými občany a spotřebiteli. 

kompetence pracovní Soustavným předkládáním dokumentů z různorodých zdrojů vede učitel 
žáky ke kritickému přístupu ke zdrojům informací. 
Vede žáky k uplatňování francouzštiny mimo rámec vyučovacích hodin 
(např. zájezdem do Francie, různými exkurzemi, jazykovými výměnami s 
francouzskými gymnázii atp.) 
Učí žáky strukturovat ústní i písemný projev na přiměřeně odborné téma, 
jakož i rozbor textu nebo jiného díla. 
Informace předávané ve FJ, např. reálie nebo údaje o autorech a dílech, 
nejsou ve FJ přijímány nekriticky, nýbrž žáci vždy vycházejí ze srovnání 
několika různých zdrojů. 

kompetence 
existenciální 

Učitel při rozboru literárních textů učí žáky vnímat naléhavost otázek po 
smyslu existence. 

kompetence 
akademické 

Učitel předkládá k četbě a ke komentáři úryvky z krásné literatury. 
Gramatiku vysvětluje v co možná největší míře ve francouzštině. 
V hodinách se pracuje s výkladovým, a nikoli s překladovým slovníkem. 

 

5. Forma výuky 

Ročník I II III IV V VI VII VIII 
Počet hodin FJ týden / z toho půlených 3/3 3/3 3/3 3/3 3/3 3/3 3/3 3/3 
 

organizace výuky FJ realizuje předmět Druhý cizí jazyk. Třídy jsou rozděleny na poloviny nebo 
na třetiny. 

 

organizační formy 
práce 

Vyučovací hodina; hodina konverzace; exkurze do mediatéky nebo do kina 
Francouzského institutu, jazykový zájezd do Francie. 

 

místo realizace Učebna, odborná jazyková učebna, mediatéka, kino, Francie. 
 

6. Průřezová témata 

6.1 Osobnostní a sociální výchova – „rozumím sám sobě a umím toho využít k prospěchu 
svému i druhých“ 
Tematické okruhy integrované ve FJ jsou 
• rozvoj schopností poznávání; 
• kreativita; 
• komunikace; 
• řešení problémů a rozhodovací dovednosti 
 
6.2 Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech – „jsem Čech a zároveň 
Evropan a znám přínos i rizika globalizace“ 
Tematické okruhy integrované ve FJ jsou 
• Evropa a svět nás zajímá; 
• objevujeme Evropu a svět; 
• jsme Evropané 
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6.3 Multikulturní výchova – „mnohost kultur je prostředek vzájemného obohacení a rasová, 
náboženská atd. intolerance je s demokracií neslučitelná“ 
Tematické okruhy integrované ve FJ jsou 
• kulturní rozdíly; 
• lidské vztahy; 
• etnický původ; 
• multikulturalita; 
• princip sociálního smíru a solidarity 
 
6.4 Environmentální výchova – „člověk je součást přírody, a proto smí přírodu (životní 
prostředí) přetvářet jen velmi uvážlivě“ 
Tematické okruhy integrované ve FJ jsou 
• lidské aktivity a problémy životního prostředí; 
• vztah člověka k prostředí 
 
6.5 Mediální výchova – „neutopím se v oceánu informací, protože je umím vyhledávat, hodnotit, 
používat, vytvářet i odmítat“ 
Tematické okruhy integrované ve FJ jsou 
• kritické čtení a vnímání mediálních sdělení; 
• interpretace vztahu mediálních sdělení a reality; 
• fungování a vliv médií ve společnosti; 
• tvorba mediálního sdělení 
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7. Učivo, výstupy, mezipředmětové vazby (MV) 
 
7.1 PRIMA (1. ročník) 
V tomto ročníku je naším cílem osvojení pravidel komunikace v běžných každodenních situacích, 
základních gramatických struktur a typů vět, jednoduchých sdělení, základní slovní zásoby a tvoření 
slov. V prvním pololetí používáme tzv. audioorální metodu (viz výše). Soustředíme se na vztah mezi 
mluvenou a psanou francouzštinou, prvořadé je dobré zvládnutí výslovnosti, teprve potom se 
zaměřujeme na postupné zvládnutí pravopisu. 
 
 

Výstupy Učivo MV 
Receptivní řečové dovednosti: 
 Vyslovuje a čte foneticky správně 

v přiměřeném rozsahu slovní zásoby. 
 Rozumí jednoduchým pokynům a větám. 
 Pochopí obsah a smysl jednoduché, pomalé 

a pečlivě vyslovované konverzace dvou osob 
s dostatkem času pro porozumění. 

 
Produktivní řečové dovednosti: 
 Sdělí ústně i písemně základní údaje o své 

osobě, své rodině a běžných každodenních 
situacích, vyplní základní údaje do formulářů. 

 Adekvátně reaguje na jednoduché pokyny a 
věty. 

 Napíše jednoduchá sdělení a odpověď na 
sdělení za správného použití základních 
gramatických struktur a vět. 

 
Interaktivní řečové dovednosti: 
 Zapojí se do jednoduché, pečlivě 

vyslovované konverzace prostřednictvím 
běžných výrazů – pozdrav, poděkování, 
představování. 

 Pozdraví a rozloučí se s dospělým i 
kamarádem. 

 Představování, pozdravy 
 Číslovky 0-39 
 Části dne, dny v týdnu, měsíce 
 Barvy 
 Rodina, povolání, domácí zvířata 
 Jídlo a pití, recepty, v restauraci 
 Volný čas, sport, koníčky 
 Život ve městě, dopravní 

prostředky 
 Předměty ve škole 
 
 Člen určitý, neurčitý i dělivý, výraz 

beaucoup (de) 
 Osobní zájmena, včetně on 
 Tázací zájmena qui, quoi, où, 

quand, quel, comment 
 Přivlastňovací zájmena 
 Výrazy voici, voilà, c’est, il est 
 Časování pravidelných sloves na -

er 
 Slovesa courir, dormir, partir, 

prendre, aller, tourner, faire, il y a, 
aller, vouloir, avoir 

 Negace 
 Zvratná slovesa 
 Slovesa s infinitivem 
 Kondicionál zdvořilosti: Je 

voudrais 
 Imperativ 
 Předložky de, à, předložky místa 
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7.2 SEKUNDA (2. ročník) 
Mezi hlavní cíle v tomto ročníku patří zvládnutí konjugace sloves všech tří pravidelných typů, 
s důrazem na nejčastěji používané osoby. Ke tvarům přítomného času přidáváme dva časy budoucí 
(futur proche i futur simple) a minulý (passé composé). Dále klademe důraz na dobré zvládnutí 
adjektiv, jejich tvarů a místa ve větě. Pracujeme na osvojení základů větné skladby. Studenti se 
připravují na zvládnutí zkoušky DELF A1 v podzimním termínu. 
 
 

Výstupy Učivo MV 
Receptivní řečové dovednosti: 
 Rozumí známým slovům a jednoduchým 

větám se vztahem k osvojovaným tématům. 
 Rozumí obsahu a smyslu jednoduchých 

autentických materiálů (časopisy, obrazové, 
poslechové a multimediální materiály) a 
využívá je při své práci. 

 Čte nahlas plynule a foneticky správně 
jednoduché texty. 

 Vyhledá v jednoduchém textu potřebnou 
informaci a vytvoří odpověď na otázku. 

 Používá překladový slovník. 
 
Produktivní řečové dovednosti: 
 Reprodukuje ústně i písemně obsah 

přiměřeně obtížného textu, promluvy a 
jednoduché konverzace. 

 Popíše fyzický vzhled svůj i ostatních. 
 Obměňuje krátké texty se zachováním jejich 

smyslu. 
 Sestaví gramaticky a formálně správně krátký 

text. 
 
Interaktivní řečové dovednosti: 
 Aktivně se zapojí do jednoduché konverzace 

navozující komunikaci v běžných 
každodenních situacích – omluva, prosba, 
žádost, přání, prosba o pomoc, o službu, o 
informaci, souhlas a nesouhlas, setkání, 
společenský program. 

 Reaguje a aktivně komunikuje v běžných 
situacích (např. nákupy). 

 Poskytne požadované informace. 
 Je schopen vést jednoduchý dialog na určité 

téma. 

 Číslovky 40-100 
 Přídavná jména 
 Lidské tělo 
 Oblečení, barvy 
 Bydlení 
 Vyjadřování citů a pocitů 
 Části dne, denní aktivity 
 Kolik je hodin? 
 Jídlo a pití, stolování, stravování 
 Počasí, roční období 
 Kultura a volný čas 
 Nakupování 
 
 Člen určitý a neurčitý 
 Člen dělivý, výrazy množství 
 Přivlastňovací zájmena 
 Tvary adjektiv, jejich místo ve větě 
 Nepravidelná adjektiva nouveau, 

beau 
 Komparativ 
 Slovesa acheter, coûter, donner, 

prendre, pleuvoir, neiger, devoir, 
pouvoir, vouloir, boire, manger, 
plaire 

 Budoucí čas futur proche 
 Minulý čas passé composé 
 Budoucí čas futur simple 
 Konstrukce venir de 
 Kondicionál 
 Vyjádření chronologie (d’abord, 

après, ensuite, puis, enfin) 
 Předložky místa 
 Předložky à, au, en, dans 
 Zájmena y a en 
 Zájmena přímého předmětu 

(COD) 
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7.3 TERCIE (3. ročník) 
V tercii pokračujeme ve zvládání slovesných tvarů s důrazem na jejich použití v kontextu. Rozšiřuje se 
repertoár jednoduchých sdělení, gramatických struktur a typů vět. Pokračujeme v osvojování 
lexikálního principu pravopisu slov. Tematické okruhy jsou komplexnější: cestování, životní prostředí, 
člověk a společnost. 
 

Výstupy Učivo MV 
Receptivní řečové dovednosti: 
 Rozumí obsahu jednoduchých textů v 

učebnicích a obsahu autentických materiálů, 
v textech vyhledá známé výrazy, fráze a 
odpovědi na otázky. 

 Rozumí jednoduché a zřetelně vyslovované 
promluvě a konverzaci. 

 Odvodí pravděpodobný význam nových slov 
z kontextu. 

 
Produktivní řečové dovednosti: 
 Sestaví jednoduché mluvní cvičení týkající se 

situací souvisejících s životem v rodině, škole 
a probíranými tematickými okruhy. 

 Písemně, gramaticky správně tvoří a 
obměňuje krátké texty. 

 Stručně reprodukuje obsah přiměřeně 
obtížného textu, promluvy i konverzace. 

 Vyžádá si jednoduchou informaci. 
 
Interaktivní řečové dovednosti: 
 Domluví se v běžných každodenních 

situacích. 
 Píše osobní dopisy ve francouzštině. 
 

 Naše škola 
 Moje city a pocity 
 Telefonování 
 Číslovky 100, 1000 
 Vyjádření souhlasu a nesouhlasu 
 Prosba o pomoc 
 Fauna, flóra a krajina 
 Ekologie, biodiverzita 
 Kulturní zážitky a jejich hodnocení 
 Média a internet 
 Dějiny a revoluce 
 Léto, cestování, prázdniny 
 
 Nepravidelnosti v plurálu 

substantiv 
 Tvary adjektiv, jejich místo ve větě 
 Nepravidelná adjektiva 
 Zájmeno tout, toute, tous  
 Zájmena předmětu přímého 

(COD) i nepřímého (COI) 
 Zájmena qui, que, où 
 Různé typy otázek 
 Slovesa avoir l’air, commencer, 

sortir, plaire, goûter, sentir, 
toucher, partir, se baigner, se 
bronzer, obéir, attendre, avoir 
besoin de, parler à, se voir, 
savoir, connaître, apprendre,  

 étudier, ouvrir, offrir 
 Konstrukce je suis en train de 
 Konstrukce il faut + nom ou 

infinitif 
 Minulý čas passé composé 

s pomocným slovesem être i avoir 
 Minulý čas zvratných sloves 
 Imperfektum 
 Rozdíly mezi futur proche a futur 

simple 
 Negace ne … rien, ne … jamais 
 Vyjádření chronologie (d’abord, 

après, ensuite, puis, enfin) 
 Subjonctif (úvod) 
 Superlativ 
 Hypotéza si + présent 

Bi 
 
EvV 
 
EvH 
 
ČJL 
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7.4 KVARTA (4. ročník) 
V kvartě se soustředíme na upevňování dovedností v používání slovesných časů, pracujeme na 
osvojení kondicionálu a konjunktivu. Dobré zvládnutí větné skladby z minulých ročníků je základem 
pro formování souvětí. Kromě toho uvádíme studenty do reálií francouzsky mluvících zemí v rámci 
tematických okruhů sociokulturní prostředí francouzsky mluvících zemí a politické dění ve Francii. 
Pracujeme na ústním rozboru dokumentů – novinových článků, jednoduchých literárních textů, písní, 
fotografií, filmů. Studenti se připravují na zvládnutí zkoušky DELF A2 v podzimním termínu. 
 

Výstupy Učivo MV 
Receptivní řečové dovednosti: 
 Využívá při své práci autentické materiály – 

časopisy, obrazové a poslechové materiály, 
internetové verze, francouzských deníků. 

 Čte s porozuměním jednodušší autentické 
literární texty. 

 Používá dvojjazyčný slovník, vyhledá 
informaci nebo význam slova ve vhodném 
výkladovém slovníku (Robert et CLE). 

 
Produktivní řečové dovednosti: 
 Sestaví (ústní i písemné) mluvní cvičení 

týkající se situací souvisejících s probíranými 
tematickými okruhy, které jsou komplexnější 
než ve III. ročníku. 

 Napíše inzerát. 
 Napíše souvislé vyprávění, v němž se podělí 

o svoje dojmy a pocity. 
 Ve strukturovaném textu popíše předmět, 

místo nebo událost. 
 Ústně i písemně vyjádří nabídku, souhlas, 

odmítnutí, přání, nejistotu, podmínku, 
stížnost. 

 
Interaktivní řečové dovednosti: 
 Aktivně se zapojí do konverzace na jakékoli 

téma v rámci probíraných tematických 
okruhů. 

 Je schopen improvizovat na jakékoli téma. 
 Odpoví na inzerát. 
 Ústně i písemně reaguje na nabídku, souhlas, 

odmítnutí, přání. 
 

 Památky, místa, krajina 
 Plynutí času 
 Osobní věci 
 Pověsti, legendy, pověry 
 Co se najde na pláži 
 Dospívající a jejich volný čas 
 Pocity a dojmy 
 Pravidla silničního provozu 
 Divadlo, tvář, líčení 
 Umění a kultura: literatura a film 
 Nádraží a cestování vlakem 
 Práce a brigády 
 
 Nepravidelná adjektiva vieil, 

nouvel 
 Adjektivní konstrukce 
 Ukazovací zájmena 
 Samostatná osobní zájmena moi, 

toi… 
 Zájmena tout, toute, tous 
 Zájmena en a y 
 Zájmena předmětu 
 Komparatif a superlativ 
 Slovesa na -ir 
 Slovesa préparer, mettre… 
 Rozdíly v použití passé composé 

a imparfait 
 Slovesné konstrukce s předložkou 

à 
 Sloveso falloir s infinitivem 
 Subjonctif a jeho použití 
 Spojky ce qui, ce que 
 Spojka sinon 
 Přímá a nepřímá řeč 
 Tvoření příslovcí na –ment 
 Prefixy in-, en-, re- 

Z 
 
D 
 
EvH 
 
EvV 
 
ČJL 
 
D 
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7.5 KVINTA (5. ročník) 
 
V kvintě pracujeme na prohlubování schopností v používání slovesných časů a způsobů, přidáváme 
souslednost časů. Studenti by se měli začít učit vyjadřovat svůj názor a podložit jej argumenty. K tomu 
je nutné pokračovat ve zvládání větné a souvětné skladby. Ústní i písemné projevy studentů začínají 
mít promyšlenou a propracovanou strukturu. Při probírání tematických okruhů bereme v úvahu 
preference studentů. 
 

Výstupy Učivo MV 
Receptivní řečové dovednosti: 
 Porozumí hlavním bodům a myšlenkám 

autentického ústního projevu složitějšího 
obsahu na aktuální téma, postihne jeho 
hlavní a doplňující informace. 

 Porozumí hlavním bodům a myšlenkám 
autentického čteného textu či písemného 
projevu složitějšího obsahu na aktuální téma. 

 Odvodí význam neznámých slov na základě 
již osvojené slovní zásoby, kontextu, znalosti 
tvorby slov a internacionalismů. 

 Používá při studiu výkladový slovník. 
 Adekvátně interpretuje kratší autentický 

literární text. 
 
Produktivní řečové dovednosti: 
 Formuluje svůj názor srozumitelně, 

gramaticky správně a plynule. 
 Volně a srozumitelně reprodukuje přečtený 

nebo vyslechnutý autentický text se slovní 
 zásobou a jazykovými strukturami 

odpovídajícími náročnějšímu textu. 
 Ústně i písemně vyjádří přání, domněnku, 

možnost. 
 
Interaktivní řečové dovednosti: 
 Vyjádří a obhájí své myšlenky, názory a 

stanoviska vhodnou písemnou i ústní formou. 
 Svého partnera v komunikaci dokáže žák 

ujistit, povzbudit, poblahopřát mu nebo jej 
přesvědčit. 

 Vyjádří v rozhovoru překvapení, rozladěnost, 
znepokojení a nejistotu. 

 Dokáže zformulovat výčitku. 
 Vyjádří svůj názor a dokáže jej obhájit. 

 Tisk, internet, televize, rozhlas 
 Nové technologie, sociální sítě 
 Bydlení, vybavení domácnosti, 

úklid 
 Gastronomie, stolování, umění 

užívat si života 
 Práce, studium, studentský život, 

studijní pobyty 
 Pracovní pohovor, CV 
 Rodina, zdraví, láska a přátelství 
 Oblečení a elegance 
 
 Přivlastňování 
 Zájmena celui-ci, celui-là 
 Neurčitá přídavná jména a 

zájmena 
 Vztažná zájmena, včetně dont 
 Double pronoms 
 Zvratná slovesa v různých časech 

a způsobech 
 Konstrukce laisser, faire + infinitiv 
 Shoda participe passé 

s podmětem i s předmětem 
 Subjonctif 
 Reálná podmínka v přítomnosti a 

v budoucnosti (si + présent) 
 Nereálná podmínka v přítomnosti 

(si + imparfait) 
 Mise en relief 
 Vyjádření účelu 
 Odporovací poměr 
 Přípustka 
 Pasivum 

CJ 
 
ČJL 
 
Z 
 
OV 
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7.6 SEXTA (6. ročník) 
V sextě pokračujeme v práci na zvládnutí složitější gramatiky, směřujeme k plynulosti ústního a větší 
komplexnosti a strukturovanosti písemného projevu. Studenti se seznamují s frankofonní kulturou a 
civilizací. Interpretují delší a složitější autentické texty a nahrávky. Vyjadřují ústně i písemně své 
názory a diskutují o aktuálních problémech. Připravují se na zvládnutí zkoušky DELF B1. 
 

Výstupy Učivo MV 
Receptivní řečové dovednosti: 
 Rozliší v mluveném projevu různé styly, 

citové zabarvení, názory a stanoviska 
jednotlivých mluvčích. 

 Vyhledá a shromáždí informace z různých 
textů na méně běžné konkrétní téma a 
pracuje se získanými informacemi. 

 
Produktivní řečové dovednosti: 
 Přednese souvislý projev na zadané téma. 
 Sestaví souvislý text na širokou škálu témat a 

vyjádří své stanovisko. 
 S porozuměním přijímá a srozumitelně i 

gramaticky správně předává obsahově 
 složitější informace. 
 Ústně i písemně vyjádří svůj obdiv a 

odmítnutí. 
 Ústně i písemně vyjádří svoje znepokojení i 

úlevu. 
 
Interaktivní řečové dovednosti: 
 Reaguje spontánně a gramaticky správně v 

složitějších, méně běžných situacích užitím 
 vhodných výrazů a frazeologických obratů. 
 Dokáže vyjádřit a v debatě obhájit svůj názor, 

respektuje pozici názorového protivníka. 
 Dokáže vést kultivovanou debatu. 

 Umění, muzea, malířství, historie, 
architektura, fotografie 

 Justice a policie 
 Národní identita 
 Občanský postoj, volby, 

manifestace, stávky 
 Humanitární akce 
 Zodpovědný spotřebitel 
 Bioprodukty, lokální produkty 
 Recyklace, ekologická stopa 
 Globalizace 
 Evropská unie 
 Cestování, turismus, doprava 
 
 Plusquamperfektum 
 Časové orientátory (ça fait que, il 

y a, depuis, pendant, en, dans) 
 Předčasnost, současnost a 

následnost 
 Nepřímá řeč a souslednost časů 
 Passé simple 
 Nereálná podmínka v minulosti (si 

+ plusqueparfait) 
 Příčina a důsledek 
 Minulý čas passé simple 
 Gerundium 
 Složená vztažná zájmena 

EvV 
 
OV 
 
Z 
 
ČJL 
 
D 
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7.7 SEPTIMA (7. ročník) 
V septimě usilujeme zejména o upevňování získaných gramatických dovedností a jejich rozšiřování. 
Pracujeme na rozvíjení argumentace, ať už v psaném nebo mluveném projevu. Rozvíjíme schopnost 
kultivované debaty. Dosažená úroveň umožňuje studium delších a náročnějších autentických textů, 
jak publicistických, tak uměleckých. 
 

Výstupy Učivo MV 
Receptivní řečové dovednosti: 
 Identifikuje strukturu textu a rozliší hlavní a 

doplňující informace. 
 Využívá různé druhy slovníků, informativní 

literaturu, encyklopedie a média. 
 
Produktivní řečové dovednosti: 
 Logicky a jasně strukturuje formální i 

neformální písemný projev různých slohových 
 stylů. 
 Používá bohatou slovní zásobu k rozvíjení 

argumentace, aniž by redukoval to, co chce 
 sdělit. 
 Napíše článek do školního časopisu. 
 Napíše argumentativní a reklamační dopis. 
 
Interaktivní řečové dovednosti: 
 Adekvátně a gramaticky správně okomentuje 

a prodiskutuje odlišné názory různých 
faktografických i imaginativních textů. 

 Komunikuje plynule a foneticky správně na 
témata abstraktní i konkrétní v méně 

 běžných i odborných situacích. 

 Média 
 Móda 
 Umění 
 Cestování 
 Ekoturismus 
 Argumentace 
 Ekologie 
 Geografie 
 Fauna a flóra 
 
 Pasivum 
 Druhy vět 
 Slovesné časy 
 Souřadně spojené věty 
 Podmínkové věty 
 Souslednost časů 
 Složitější vztažná zájmena 

ČJL 
 
EvV 
 
Z 
 
OV 
 
Bi 
 
D 
 
ZF 
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7.8 OKTÁVA (8. ročník) 
V oktávě vedeme studenty k pohledu na jazyk jako systém, jehož jednotky a vztahy poznával 
v minulých letech spíše izolovaně. Pracujeme dále na rozvíjení argumentace, ať už v psaném nebo 
mluveném projevu. Rozvíjíme schopnost kultivované debaty. Dosažená úroveň umožňuje studium 
poměrně dlouhých a náročných autentických textů, publicistických i uměleckých. Studenti se připravují 
na zkoušku DELF B2 a na maturitu. 
 

Výstupy Učivo MV 
Receptivní řečové dovednosti: 
 Čte s porozuměním literaturu ve studovaném 

jazyce. Umí zařadit do širšího kontextu děje a 
literatury obecně vybranou pasáž, jakož i 
postihnout základní témata, která dílo rozvíjí. 

 Postihne zápletku i sled událostí ve filmu či 
hře, umí vybranou scénu zařadit do kontextu 
historie i tvorby a provést strukturovanou 
analýzu dané scény. 

 Pravidelně čte vybrané články z 
frankofonního tisku. 

 
Produktivní řečové dovednosti: 
 Využívá výkladové a odborné slovníky při 

zpracování písemného projevu na neznámé 
 téma. 
 Je schopen provést strukturovaný rozbor 

krátkého textu, stejně jako charakterizaci 
 probíraného literárního díla, a to jak ústně, 

tak písemně 
 Na základě předložených medií (úryvků z 

filmu, fotografií, reklam, výtvarných děl, 
různých textů) dokáže induktivní metodou 
odvodit historické a kulturní souvislosti, 
problematiku a metodicky prezentovat její 
kritické řešení. 

 
Interaktivní řečové dovednosti: 
 Při setkání s rodilými mluvčími zahájí, vede a 

zakončí dialog a zapojí se do živé diskuse na 
různá témata týkající se odbornějších zájmů. 

 Historie 
 Umění 
 Národ a občan 
 Vzdělání 
 Debata a argumentace 
 Profesní život 
 Zdraví a lidské tělo 
 Emoce 
 Obrazná vyjádření 
 Roviny jazyka 
 
 Příčina, důsledek, opozice, 

podmínka, přípustka 
 Gerundium 
 Participe présent 
 Adjectif verbal 
 Slovesné způsoby 
 Různé způsoby vyjádření 

množství 
 Infinitivní konstrukce 

D 
 
OV 
 
ČJL 
 
Bi 
 
ZF 
 
EvV 
 
EvH 
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5.4.2 Učební osnovy nepovinného/volitelného předmětu konverzace 

z francouzského jazyka 

1. Název předmětu, jeho zkratka a základní popis 

Hlavním cílem předmětu konverzace ve francouzském jazyce (KFJ) je poskytnout studentům 
bezprostřední kontakt s rodilým mluvčím. 

2. Charakteristika předmětu 

KFJ umožňuje studentům, aby v co největší míře mohli použít v modelových, ale i v reálných situacích 
to, co se učí v běžných hodinách, kde se nedostanou tak často ke slovu, jak by bylo třeba. Vyučující 
konverzace je v úzkém kontaktu s vyučujícími v jednotlivých třídách, a promyšleně a koordinovaně 
navazuje na jejich práci. Soustředí se zejména na slovní zásobu a řečové situace probírané v běžných 
hodinách. Vyučující konverzace pracuje také na zlepšování výslovnosti žáků. Je nápomocen při jejich 
přípravě na zkoušky DELF. Výuka je zajišťována rodilým mluvčím. 

3. Klíčové kompetence ve KFJ – viz 5.4.1 

4. Výchovné a vzdělávací strategie KFJ – viz 5.4.1 

5. Forma výuky KFJ  

Ročník I II III IV V VI VII VIII 

Počet hodin KFJ za týden 1 1 1 1 1    
 

organizace výuky KFJ realizuje předmět Druhý cizí jazyk. Třídy jsou rozděleny na poloviny nebo 
na třetiny. 

 

organizační formy 
práce 

Vyučovací hodina; hodina konverzace; exkurze do mediatéky nebo do kina 
Francouzského institutu, jazykový zájezd do Francie. 

 

místo realizace Učebna, odborná jazyková učebna, mediatéka, kino, Francie. 
 

6. Průřezová témata KFJ – viz 5.4.1 

7. Učivo, výstupy, mezipředmětové vazby (MV) KFJ 

7.1 PRIMA (1. ročník) 

Výstupy Učivo MV 
 Zapojí se do jednoduché, pečlivě 

vyslovované konverzace prostřednictvím 
běžných výrazů – pozdrav, poděkování, 
představování. 

 Sdělí ústně i písemně základní údaje o 
své osobě, své rodině a běžných 
každodenních situacích, vyplní základní 
údaje do formulářů. 

 Adekvátně reaguje na jednoduché pokyny 
a věty. 

 Představování, pozdravy 
 Číslovky 0-39 
 Části dne, dny v týdnu, měsíce 
 Barvy 
 Rodina, povolání, domácí zvířata 
 Jídlo a pití, recepty, v restauraci 
 Volný čas, sport, koníčky 
 Život ve městě, dopravní prostředky 
 Předměty ve škole 
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7.2 SEKUNDA (2. ročník) 

Výstupy Učivo MV 
 Aktivně se zapojí do jednoduché 

konverzace navozující komunikaci v 
běžných každodenních situacích – 
omluva, prosba, žádost, přání, prosba o 
pomoc, o službu, o informaci, souhlas a 
nesouhlas, setkání, společenský program. 

 Reaguje a aktivně komunikuje v běžných 
situacích (např. nákupy). 

 Poskytne požadované informace. 
 Je schopen vést jednoduchý dialog na 

určité téma. 

 Číslovky 40-100 
 Přídavná jména 
 Lidské tělo 
 Oblečení, barvy 
 Bydlení 
 Vyjadřování citů a pocitů 
 Části dne, denní aktivity 
 Kolik je hodin? 
 Jídlo a pití, stolování, stravování 
 Počasí, roční období 
 Kultura a volný čas 
 Nakupování 
 

 

 

7.3 TERCIE (3. ročník) 

Výstupy Učivo MV 
 Domluví se v běžných každodenních 

situacích. 
 Sestaví jednoduché mluvní cvičení 

související s životem v rodině, škole a 
probíranými tematickými okruhy. 

 Reaguje a aktivně komunikuje v běžných 
situacích (např. nákupy). 

 Vyžádá si jednoduchou informaci. 

 Naše škola 
 Moje city a pocity 
 Telefonování 
 Číslovky 100, 1000 
 Vyjádření souhlasu a nesouhlasu 
 Prosba o pomoc 
 Fauna, flóra a krajina 
 Ekologie, biodiverzita 
 Kulturní zážitky a jejich hodnocení 
 Média a internet 
 Dějiny a revoluce 
 Léto, cestování, prázdniny 

Bi 
 
EvV 
 
EvH 
 
ČJL 

 

7.4 KVARTA (4. ročník) 

Výstupy Učivo MV 
 Aktivně se zapojí do konverzace na 

jakékoli téma v rámci probíraných 
tematických okruhů. 

 Je schopen improvizovat na jakékoli téma. 
 Vyjádří nabídku, souhlas, odmítnutí, přání, 

nejistotu, podmínku, stížnost. 
 Reaguje na nabídku, souhlas, odmítnutí, 

přání. 

 Památky, místa, krajina 
 Plynutí času 
 Osobní věci 
 Pověsti, legendy, pověry 
 Co se najde na pláži 
 Dospívající a jejich volný čas 
 Pocity a dojmy 
 Pravidla silničního provozu 
 Divadlo, tvář, líčení 
 Umění a kultura: literatura a film 
 Nádraží a cestování vlakem 
 Práce a brigády 

Z 
 
D 
 
EvH 
 
EvV 
 
ČJL 
 
D 
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7.5 KVINTA (5. ročník) 

Výstupy Učivo MV 
 Vyjádří a obhájí své myšlenky, názory a 

stanoviska vhodnou písemnou i ústní 
formou. 

 Svého partnera v komunikaci dokáže žák 
ujistit, povzbudit, poblahopřát mu nebo jej 
přesvědčit. 

 Vyjádří v rozhovoru překvapení, 
rozladěnost, znepokojení a nejistotu. 

 Dokáže zformulovat výčitku. 
 Vyjádří přání, domněnku, možnost. 
 Vyjádří svůj názor a dokáže jej obhájit. 

 Tisk, internet, televize, rozhlas 
 Nové technologie, sociální sítě 
 Bydlení, vybavení domácnosti, úklid 
 Gastronomie, stolování, umění užívat si 

života 
 Práce, studium, studentský život, 

studijní pobyty 
 Pracovní pohovor, CV 
 Rodina, zdraví, láska a přátelství 
 Oblečení a elegance 

CJ 
 
ČJL 
 
Z 
 
OV 
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5.4.3 Učební osnovy volitelného/nepovinného předmětu seminář z francouzského 

jazyka 

1. Název předmětu, jeho zkratka a základní popis 

Seminář z francouzského jazyka (SFJ), který se otevírá podle zájmu studentů, má dva cíle. Prvním je 
připravit studenty na podzimní termín zkoušky DELF Junior B2. Druhým cílem je pak příprava na 
maturitu, ať už státní, nebo profilovou. Struktura semináře i jeho témata jsou těmto cílům podřízeny. 

2. Charakteristika předmětu 

Kromě přípravy na zmíněné zkoušky se vychází také ze zájmů konkrétních studentů a z předpokladu, 
že zkouškami pro studenty stýkání se s francouzštinou nekončí. Učitel by měl motivovat studenty 
k tomu, aby svoje jazykové znalosti nadále prohlubovali a stavěli na nich. Také proto je důležitou 
součástí semináře práce s autentickými materiály a kontakt živou realitou současného frankofonního 
světa. 

3. Klíčové kompetence v SFJ – viz 5.4.1 

4. Výchovné a vzdělávací strategie SFJ – viz 5.4.1 

5. Forma výuky SFJ – viz 5.4.1 

5. Forma výuky 

Ročník I II III IV V VI VII VIII 

Počet hodin SFJ za týden - - - - - - 2 2 
 

organizace výuky Výuka probíhá ve dvouhodinových blocích, ve skupině je obvykle 5–20 žáků 
 

organizační formy 
práce 

Vyučovací hodina; hodina konverzace; exkurze do mediatéky nebo do kina 
Francouzského institutu, jazykový zájezd do Francie. 

 

místo realizace Učebna, odborná jazyková učebna, mediatéka, kino, Francie. 
 

6. Průřezová témata SFJ – viz 5.4.1 

7. Učivo, výstupy, mezipředmětové vazby (MV) SFJ 

Výstupy Učivo MV 

 Je schopen porozumět delšímu projevu a  
přednáškám a může sledovat i složitější 
obsahové linie za předpokladu, že téma je 
pro něho dostatečně známé. 

 Rozumí většině televizních zpráv a 
programů o běžných záležitostech. 

 Rozumím většině filmů ve standardní 
francouzštině. 

 Může číst články a zprávy zabývající se 
současnými problémy, v nichž autoři 
zaujímají určité postoje nebo k problému 
přistupují ze svého hlediska. 

 

 Rodina, mezigenerační vztahy 
 Trávení volného času u nás a ve 

Francii 
 Praha 
 Paříž 
 Francie – geografie a obecná 

charakteristika 
 Francouzská města a regiony 
 Francie a Francouzi – dojmy, 

pohledy, srovnání 
 Móda, značky a jejich vliv na náš 

život 

ČJL 
EVH 
EVV 
Z 
BI 
NN 
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 Rozumí současným prozaickým literárním 
dílům. 

 Je schopen komunikovat s určitou mírou 
plynulosti a spontánnosti, takže může 
normálně konverzovat s rodilými mluvčími. 

 Může se aktivně účastnit diskuse ve 
známém kontextu a umí vysvětlovat a 
zdůvodňovat své názory. 

 Umí se jasně a podrobně vyjádřit k celé 
řadě témat týkajících se oblasti jeho zájmu. 

 Umí vysvětlit svůj pohled na aktuální 
problémy a uvést výhody a nevýhody 
různých možností. 

 Umí napsat jasný, podrobný text o různých 
předmětech vztahujících se k jeho zájmům. 

 Umí napsat esej nebo zprávu sdělující 
informace nebo udávající důvody na 
podporu určitého stanoviska nebo proti 
němu. 

 Umí psát dopisy, které vyjadřují, jaký 
význam pro něj mají popisované události a 
zážitky. 

 Umění 
 Street art 
 Frankofonie a frankofonní země 
 Hudba, šanson 
 Francouzská a frankofonní 

literatura 
 Média – tisk, rozhlas, internet, 

sociální sítě 
 Francouzská kinematografie 
 Tradice a svátky v moderní 

společnosti 
 Mobilita a doprava 
 Profesní život 
 Humanitární akce 
 Vzdělání a školský systém ve 

Francii 
 Francouzská a česká gastronomie 
 Plány do budoucna 
 Bydlení 
 Svátky 
 Život ve městě a na venkově 
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5.4.4 Učební osnovy volitelného/nepovinného předmětu francouzské kulturní 

dědictví 

1. Název předmětu, jeho zkratka a základní popis 

Seminář francouzské kulturní dědictví (SFJ1) je určen studentům kvint a sext. 

2. Charakteristika předmětu 

Seminář je určen studentům s intenzivním zájmem o francouzská jazyk a francouzské kulturní 
dědictví. 

Cílem semináře je prohloubit jazykové znalosti účastníků. Důraz bude kladen především na 
obohacení slovní zásoby, a to díky pestrému výběru probíraných témat a rozmanité paletě 
francouzských zdrojů (četba monografií, videa, internetové zdroje, krátký výklad). Seminář má žáky 
vybízet mimo jiné i k návyku vlastního studia rozličných oblastí v cizím jazyce. Znalost reálií by 
neměla být cílem učiva, ale prostředkem, který rozvine u žáků schopnost vyjádřit se k složitějším 
tématům  

Témata se budou střídat po měsících a jejich výběr se bude odvíjet jednak od zájmu účastníků jednak 
od maturitních okruhů tak, aby žáci získali základní přehled. Výuka se bude často propojovat s již 
nabytými znalostmi z jiných předmětů: ČJ, VV, Z, HV, D  

Další plánovanou součástí semináře jsou procházky a exkurze, případně návštěva souvisejících 
přednášek, divadelních představení či festivalů. Ideálně by vše mělo reflektovat problémy současného 
světa a vztahovat se k nim. 

3. Klíčové kompetence viz 5.4.1 

4. Výchovné a vzdělávací strategie viz 5.4.1 

5. Forma výuky 

ročník V VI VII VIII 

hodin týdně / z toho půlených 2 2 - - 

 

organizace výuky Výuka probíhá ve dvouhodinovém bloku jednou týdně, skupinu tvoří obvykle 
5–15 žáků. 

 

organizační formy 
práce 

Vyučovací hodina; součástí semináře je domácí příprava a samostatné 
vypracování projektu a jeho prezentace. 

 

místo realizace Primárně učebna, případně terén, Francouzský institut, knihovny, muzea, 
FFUK a podobně. 

 

6. Průřezová témata viz 5.4.1 

7. Učivo, výstupy, mezipředmětové vazby  
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7.1  V. a VI. ročník – téma: Francouzské kulturní dědictví 

Výstupy Učivo MV 

 kulturní dědictví jako důsledek dějinných událostí 
(Francie Ludvíka XIV., Od Velké Francouzské revoluce k 
První světové válce, Francie po 2. světové válce)  

 přírodní kulturní dědictví 
 vliv geografických podmínek na kulturní dědictví  
 práce s mapou 
 prezentace základních obecných vlastností uměleckých 

děl a památek na příkladu francouzského kontextu  
 
 práce s cizojazyčnými prameny a odbornou literaturou 
 
 příprava vlastního řešení projektu (práce skupiny ve 

francouzském jazyce) 
 řízená diskuse 
 návštěva odpovídajících institucí (Francouzský institut, 

NG) 
 obohacení slovní zásoby v oblasti probírané látky 
 reflexe uměleckých děl ve francouzském jazyce 

 historie  
 
 
 obecná geografie 
 regionální geogr. 
 
 výtvarné umění 
 architektura 
 hudba 
 film 
 literatura 
 dějiny sportu 

(francouzský kontext)  

D 

 

 

Z 

 

 

HV, VV 

ČJ, TV 
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5.5 Španělský jazyk - učební osnovy 

 
Obsah: 

 5.5.1 Učební osnovy povinného předmětu španělský jazyk 

 5.5.2 Učební osnovy volitelného / nepovinného předmětu seminář španělštiny pro 
začátečníky I 

 5.5.3 Učební osnovy volitelného / nepovinného předmětu seminář španělštiny pro 
začátečníky II 

 5.5.4 Učební osnovy volitelného / nepovinného předmětu seminář španělštiny pro 
začátečníky III 

 5.5.5 Učební osnovy volitelného / nepovinného předmětu seminář španělštiny pro 
začátečníky IV 

 5.5.6 Učební osnovy nepovinného předmětu konverzace ze španělského jazyka 

 5.5.7 Učební osnovy volitelného / nepovinného předmětu španělský seminář 
(ne)maturitní 

 5.5.8 Učební osnovy volitelného / nepovinného předmětu Příprava na zkouška 
DELE escolar B2 

 

5.5.1 Učební osnovy povinného předmětu španělský jazyk 

 
1. Název předmětu, jeho zkratka a základní popis 
 
Španělský jazyk /ŠJ/ má naučit žáka správně komunikovat / ústně i písemně/ v daném jazyce, 
chápat sdělené informace, poznat kulturu dané oblasti, a tím vším rozšířit svoje chápání světa a svou 
možnost uplatnit se v něm. 
 
2. Charakteristika předmětu 
 
Žák se postupně učí správnému vlastnímu projevu a reakcím v daném jazyce, je schopen porozumět 
sdělené informaci a také ji správně interpretovat, je schopen delšího ústního projevu  na veřejnosti, 
dokáže napsat souvislý text /vyprávění, pozvánku, dopis aj./, 
Orientuje se v literatuře dané oblasti, jejích zvycích a tradicích, jakož i historii, což rozšiřuje jeho 
možnost chápání našeho světa, vede ho k srovnávání a uznání hodnot, jak vlastního národa, tak i 
národů studované oblasti. Učení též zahrnuje vyhledávání a třídění informací, návštěvu Španělska a 
kontakt s rodilými mluvčími, účast na akcích Centra Cervantes a ostatních událostech, pořádaných 
v Praze důvěryhodnými organizacemi. Takto vyzbrojen, 
bude absolvent schopen se aktivně a plodně zapojit do mezinárodní spolupráce, najít své místo na 
trhu práce, pokračovat ve studiu ŠJ na vysoké škole v ČR nebo v zahraničí. 
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3. Klíčové kompetence ve ŠJ 
 
V ŠJ je žák veden 
 
3.1 Kompetence k učení – žák chce a umí se učit po celý život 
 
• k pravidelnému učení  a vlastnímu posouzení výsledků 
• k pravidelnému opakování a studiu nových navazujících poznatků 
• k vyhledávání informací a sdělení zajímavých výsledků ostatním 
• k praktickému využití toho, co se naučil 
• k vnímání vlastního pokroku  
• k radosti z učení  
 
3.2 Kompetence k řešení problémů 
      
• k řešení praktických problémů na komunikační úrovni  
• k řešení morálních problémů  
• k vyhledávání informací pro úkoly, při kterých je nutná kombinace údajů  
• k navržení vlastního programu doučení se látce  
 
3.3 Kompetence komunikativní 
      
• k cizojazyčné komunikaci ve třídě  
• k formulaci svých myšlenek v logickém sledu  
• k jazykově správné a v dané oblasti adekvátní reakci na sdělení 
• k prezentaci výsledků vlastní práce 
• k interakční práci ve skupinách 
• k umění naslouchat ostatním a vést dialog 
                                                                                                                                                  
3.4 Kompetence sociální a personální 
 
• ke spolupráci s ostatními 
• k respektování ostatních lidí 
• k vzájemné pomoci a radosti ze společenství 

 
3.5 Kompetence občanské 
• k respektování kulturního a historického dědictví vlastního i ostatních národů  
• k chápání historických událostí v jejich širších souvislostech 
 
3.6 Kompetence pracovní 
 
• k osvojení základních pracovních návyků a ohleduplnosti k ostatním 
• k dokončování práce v dohodnuté kvalitě a termínech 
• k používání slovníků, map, encyklopedií  
• k poctivosti a přesnému uvádění pramenů informací 
 
3.7. Kompetence existenciální 
 
• poznávání , srovnávání a ocenění pozitivních hodnot vlastního národa i národů dané oblasti 
• uvědomění si své odpovědnosti i hranic lidských možností 
• k vnímání krásy, harmonie a jednoty 
 
3.8. Kompetence akademické 
       
• dosažení takové úrovně znalostí, která mu usnadní další studium a bádání 
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4. Výchovné a vzdělávací strategie v ŠJ 
 
 způsob, jakým jsou kompetence rozvíjeny 
kompetence k učení Žák je učitelem veden k aktivnímu učení, pravidelné přípravě a 

vlastnímu hodnocení dosaženého cíle, k spirálovému nabývání 
znalostí, tj. opakování a navazování na již osvojené učivo, 
k vyhledávání a třídění informací a sdělování zajímavých výsledků 
ostatním formou prezentace v hodině nebo na nástěnce. Učitel 
od počátku dbá na povzbuzující atmosféru, sleduje úspěšnost  
jednotlivců, zařazuje hry, písničky, setkávání s rodilými mluvčími a 
účast na soutěžích tak, aby žáka motivoval k zájmu o předmět.                                                                                                                     

kompetence k řešení 
problémů 

Učitel vede žáka k řešení různorodých praktických problémů na 
komunikační úrovni /dialog, roleplaying, slovní úlohy, aj./, 
k zaujímání stanoviska k hlubším problémům /např. dokončením 
kontroverzních textů u příběhů s volným pokračováním/, k vyhledání 
informací z různých zdrojů / projekty/, ale umožňuje mu též 
navrhnout řešení při problémech s vlastním učením /např.  
doučení se látce při delší nemoci, aj./ 

kompetence komunikativní Učitel komunikuje se žákem v hodině španělsky /instrukce, běžné 
pokyny/, učí ho jazykově správné a v dané oblasti adekvátní reakci 
na sdělení, vede ho k logické formulaci myšlenek v ústním i 
písemném projevu a ke komunikaci bez ostychu /chyby jsou 
očekávanou součástí učebního procesu a žák na ně má právo/.  
Učitel často zařazuje práci ve skupinách a prezentaci výsledků 
takové práce, usměrňuje žáky tak, aby naslouchali ostatním a vedli 
dialog, ve kterém by dokázali věcně obhájit své stanovisko. 
Důležitou součástí je komunikace s rodilými mluvčími, poznávací a 
výměnné zájezdy a účast na akcích a soutěžích pořádaných jinými 
školami nebo organizacemi. 

kompetence sociální  
a personální 

Spolupráce s ostatními je velmi důležitou součástí učení /práce ve 
dvojicích a skupinkách/. Žák je veden k respektování ostatních  
a jejich názorů a potřeb. Učitel se od počátku věnuje tomu, aby ve 
třídě panovala atmosféra vzájemného přijetí a pohody. 

kompetence občanské Získávání poznatků o španělsky mluvících zemích má vést 
k srovnávání a respektování kulturního a historického dědictví 
vlastního a ostatních národů /reálie, umění/, zvláště 
k sebevědomému a zodpovědnému názoru na roli národů i 
jednotlivce v utváření našeho světa. 

kompetence pracovní Žák je veden k osvojení základních pracovních návyků a 
k ohleduplnosti k ostatním, k dokončování práce v dohodnutých 
termínech a kvalitě. Je povzbuzován k projevení svých skrytých 
možností a talentů a k poctivé práci bez stresu. Má právo jednou za 
čtvrtletí požádat bez udání důvodu o to , aby nebyl zkoušen ústně 
ani písemně, má právo si dohodnout konzultaci, apod. 

kompetence existenciální Učitel vhodně přivádí žáka do situací, kdy má možnost srovnávat a 
oceňovat pozitivní hodnoty vlastního národa i národů dané oblasti 
/studium reálií, přednášky, filmy , četba knih, výstavy, setkávání, aj./ 
a uvědomovat si vlastní odpovědnost i hranice lidských možností. 
Prožitkem harmonie a jednoty ve třídě má být žák veden k touze po 
jejich opakování, pochopení a šíření.  

kompetence akademické Studiem reálií žák získává i takové znalosti, které nelze okamžitě 
prakticky uplatnit, ale usnadní mu další studium a bádání, pokud se 
k nim odhodlá. 
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5. Forma výuky 
 
ročník I II III IV 
Hodin týdně/ 
z toho půlených 3/3 3/3 3/3 3/3 

 
ročník V VI VII VIII 
Hodin týdně/ 
z toho půlených 3/3 3/3 3/3 3/3 

 
organizace výuky Třída je dělena do dvou skupin. 
 
organizační formy 
práce 

Vyučovací hodina, domácí příprava, soutěže, individuální konzultace, 
poznávací zájezd  

 
místo realizace Klasická učebna, multimediální učebna, knihovna Centra Cervantes.  
 
 
6. Průřezová témata 
 
6.1 Osobnostní a sociální výchova 
• rozvoj schopnosti poznávání a sebepoznání 
• mezilidské vztahy, komunikace a spolupráce 
• kritické myšlení, řešení problémů a rozhodování se 
• kreativita 
 
6.2 Výchova demokratického občana 
• respektování kulturního a historického dědictví 
• zaujímání stanovisek a jejich obhajoba¨ 
• naslouchání a vedení dialogu 
 
6.3 Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech 
• život dětí v jiných zemích 
• reálie španělsky mluvících zemí 
• práce misií a neziskových organizací 
• naše místo v Evropě 
 
• Multikulturní výchova 
• jazyk jako nástroj dorozumění a porozumění 
• studium reálií 
 
6.5 Environmentální výchova 
• poznávání přírodního bohatství jiných zemí 
• ochrana životního prostředí 
• zodpovědnost jednotlivce 
 
6.6 Mediální výchova 
• poznávání periodik jiných zemí 
• kritické přijímání informací 
• tvorba mediálního sdělení 
 
6.7 Náboženská nauka 
• znalost hlavních modliteb ve ŠJ 
• reálie 
• představení hlavních španělských a latinskoamerických světců 
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7.  Učivo, výstupy, mezipředmětové vazby (MV) a průřezová témata /PT/ 
 
I. ročník  
 
 
I. ročník – téma: Úvod do studia ŠJ 

 
Výstupy Učivo MV, PT 

 Zvládá španělskou výslovnost 
 Zná abecedu a umí hláskovat své jméno 
 Přečte foneticky správně jednoduchý text 
 Opakuje věty se správnou intonací 
 Rozumí základním pokynům při práci ve třídě 
 Umí zapsat správně jednoduchý text   
 Pojmenuje předměty ve třídě  
 Zeptá se španělsky na název předmětu     

 Španělská abeceda 
 Hláskování jmen a slov 
 Výslovnost obtížných 

hlásek 
 Krátké diktáty 
 Hlasité čtení, zpěv, 

recitace 
 Základní slovesa 
 Kladení otázky 

HV 
 
OSV 
/PT1/ 
 
 
 
 
 

 
I. ročník – téma: Pozdravy a jednoduchá sdělení 
 

Výstupy Učivo MV 
 Umí pozdravit 
 Dokáže představit sebe a své přátele 
 Poděkuje 
 Klade jednoduché otázky, reaguje 
 Zná španělská jména osob, názvy zemí a národností 
 Počítá do 20 
 Umí říct odkud je 
 Odliší tykání a vykání 
 Rozliší podle intonace větu oznamovací, tázací a zvolací 
 Orientuje se na mapě Španělska a Latinské Ameriky 

 Ano, ne 
 Sloveso být „ser“, 

„llamarse“ 
 Základní slovesa, 

zápor u sloves 
 Číslovky do 20 
 Názvy osob, zemí, 

národností 
 Vykání a tykání 
 Pozdravy 
Zájmena tázací 
Zvratná zájmena 
Tázací slova typu „cómo, 
dónde" 

OV 
Z 
M 
OSV 
/PT1/ 
EGS 
/PT3/ 
 
MV /PT 4/ 

 
I. ročník – téma: Ve třídě 
 

Výstupy Učivo MV 
 Umí pojmenovat předměty ve třídě a další základní 

osobní předměty 
 Umí vyjádřit svůj věk a zeptat se na něj 
 Umí říct datum, zná názvy dnů, měsíců a ročních dob 
 Umí říct odkud je 
 Odliší tykání a vykání 
 Rozliší podle intonace větu oznamovací, tázací a zvolací 
 Orientuje se na mapě Španělska a Latinské Ameriky 
 Rozezná přízvučnou slabiku 
 Školní rok ve Španělsku, prázdniny a svátky 

 Názvy školních potřeb 
a dalších osobních 
předmětů 

 Rod podstatných jmen 
 Člen určitý a neurčitý 
 Singulár a plurál 
 Tázací slova typu 

„cuántos“, „qué“, 
„cuándo“ 

 Sloveso „tener“ 
 Číslovky do 31 
 

OV, Z 
 
OSV 
/PT1/, 
VDO 
/PT2/, 
EVG 
/PT3/, MV 
/PT4/, NN 
/PT7/ 

 
I. ročník – téma: Vyučování 
 

Výstupy Učivo MV 
 Umí popsat základní činnosti při vyučování 
 Umí se zeptat na čas i správně odpovědět 
 Umí popsat vyučovací předměty 

 Časování sloves 
slovesných tříd –ar, -er, 
-ir 

OV 
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 Umí popsat rozvrh hodin 
 Španělský vzdělávací systém, španělské známkování, 

předměty a rozvrh hodin 
 

 Sloveso „hacer“ 
 Tázací slovo „cuánto“ a 

„cuál“ a jejich použití  
 Názvy dny v týdnu a 

jejich použití při 
vyjadřování činností, 
které se každý týden 
opakují 

 Slovní zásoba pro 
činnosti při vyučování 

 Školní předměty 
 Čas 

EVG 
/PT3/, MV 
/PT4/ 

 
 
 
I. ročník – téma: Každodenní život 
 

Výstupy Učivo MV 
 Umí hovořit o každodenních činostech 
 Pojmenovat barvy 
 Hovoří o svých zálibách, koníčcích 
 Zvládá základní slovní zásobu ohledně sportu 
 Vyjadřuje svůj názor, souhlas a nesouhlas 
 Seznámí se s časovými odlišnostmi v každodenním 

životě ve Španělsku a v České republice 
 Zná některé známé osobnosti španělské moderní hudby 

 Časování zvratných 
sloves 

 Sloveso „salir“ 
 Číslo a rod přídavných 

jmen 
 Sloveso „gustar“ a jeho 

použití 
 Sloveso „jugar“ 

EVV 
EVH 
OV 
Z 
 
OSV 
/PT1/ 
EGS 
/PT3/ 
MV /PT 4/ 

 
I. ročník – téma: Moje rodina a přátelé 
 

Výstupy Učivo MV 
 Umí představit svou rodinu 
 Popsat fyzický vzhled a povahu člověka 
 Umí vysvětlit, jak fungují dvě příjmení ve španělsky 

mluvících zemích 
 Zvládá popis osob 
 Zvládá číslovky do 100 
 Popisuje osoby za pomoci obrázků, fotografií 
 Poslouchá a rozumí nahrávkám k tématu 
 Má základní představu o oslavách ve Španělsku a LA 
 Umí popsat obvyklý denní program členů vlastní  

domácnosti 

 Slovní zásoba pro 
vyjádření 
příbuzenských vztahů 

 Číslovky do 100 
 Přivlastňovací zájmena 
 
 

ČJL 
OV 
Z 
 
OSV 
/PT1/, 
EGS 
/PT3/, 
MV /PT 4/ 

 
I. ročník – téma: Můj domov 
 

Výstupy Učivo MV 
 Je schopen popsat dům, ve kterém žije 
 Nakreslí plánek domu nebo bytu a popíše jeho vnitřní 

uspořádání 
 Je schopen popsat svůj pokoj a jeho vybavení 
 Umí popsat umístění v prostoru 
 Přiřadí vhodný text k obrázku 
 Orientuje se ve španělské adrese a umí vysvětlit, co 

znamenají jednotlivé údaje v ní uvedené 
 Seznámí se s různými možnostmi bydlení ve Španělsku 

 Slovní zásoba pro 
popis domu a bytu 

 Slovesa „estar“ a „hay“ 
 Místní předložky  
 Řadové číslovky 
 

 
ČJL, OV 
 
OSV 
/PT1/,  
MV/PT4/ 
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II. ročník  
 
II. ročník – téma: Naše škola 
 

Výstupy Učivo MV,PT 
 Umí popsat budovu své školy, učebny a další prostory 
 Zná názvy vyučovaných předmětů, známek 
 Umí pojmenovat učební pomůcky a veškeré zařízení 
 Správně tituluje všechny zaměstnance školy 
 Hovoří o chodu školy 
 Vypráví o mimoškolních aktivitách 
 Zformuluje svou představu ideální školy 

 Příslušná slovní 
zásoba 

 
 

ČJL, OV 
 
OSV 
/PT1/, 
VDO 
/PT2/ 
 

 
II. ročník – téma: Ve městě 
 

Výstupy Učivo MV 
 Pojmenuje architektonické prvky města 
 Popíše, ve kterém obchodě se co prodává 
 Vyptá se na cestu, správně pojmenuje dopravní 

prostředky 
 Umí popsat svou čtvrť 
 Umí v obchodě požádat o informace, zeptat se na cenu 
 Umí vyjádřit svá přání a čemu dává přednost 
 Zvládá číslovky do 1000 
 Přiřadí vhodný text k obrázku 
 Vytvoří krátký dialog 
 Zná španělské kulturní symboly 

 Příslušná slovní 
zásoba 

 Umístění v prostoru, 
předložky 

 Práce se slovesy 
 Číslovky do 1000 
 Sloveso „preferir“ 
 Ukazovací zájmena 
 Práce s mapou a 

plánem města 
 
 

ČJL, Z, 
OV 
 
VDO 
/PT2/ 
EGS 
/PT3/ 
MV/PT4/ 
 

 
II. ročník – téma: Lidské tělo, bolesti a oblečení 
 

Výstupy Učivo MV 
 Popisuje, jak je osoba oblečená 
 Umí popsat části těla 
 Umí hovořit o bolesti 
 Podstatná jména umí nahradit zájmenem 
 Umí vyjádřit emoce (strach, apod.) 
 Seznámí se s módou ve španělsky mluvících zemích 
 

 Příslušná slovní 
zásoba 

 Slovesa „ponerse“, 
„quitarse“, „probarse“, 
„vestirse“ 

 Sloveso „doler“ 
 Zájmena OD („lo“, „la“, 

„los“, „las“) 

BI 
 
OSV 
/PT1/, 
EGS 
/PT3/ 
MV/PT4/ 

 
II. ročník – téma: Jídlo a stravování 
 

Výstupy Učivo MV 
 Zná názvy základních potravin a jídel 
 Umí sestavit jídelní lístek 
 Umí si objednat i nabídnout jídlo  
 Umí utvořit a správně používat přítomný čas průběhový 
 Zná některá typická jídla Španělska 

 Příslušná slovní 
zásoba 

 Gerundium 
 Kombinace osobních 

zájmen OD a OI 

BI 
 
OSV 
/PT1/ 
MV /PT4/ 

 
II. ročník – téma: Volný čas  
 

Výstupy Učivo MV 
 Hovoří o svých volnočasových činnostech 
 Popíše své plány na víkend / na prázdniny 
 Pozve kamarády, aby trávili volný čas společně 
 Umí pozvání přijmout i zdvořile odmítnout 

 Příslušná slovní 
zásoba 

Z 
 
OSV 
/PT1/ 
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 Umí požádat o dovolení, zdvořile požádat o pomoc, 
laskavost, apod. 

 Vyjádří správně nutnost, možnost a zákaz 
 Seznámí se možnostmi trávení volného času v Madridu,  

Buenos Aires a Cd. México 

 Slovesa „querer“, 
„poder“, „tener que“, „ir 
a“ 

 

MV /PT4/ 

 
II. ročník – téma: Vyprávění minulých zážitků  
 

Výstupy Učivo MV 
 Hovoří o svých zážitcích v minulosti 
 Umí hovořit o minulých událostech 
 Rozumí jednoduchým příběhům z nahrávky 
 Vypráví , co dělal včera, o víkendu, o prázdninách 
 Vyhledává ve slovníku potřebné výrazy  
 Tvoří krátké dialogy 

 Minulý čas jednoduchý 
 Základní nepravidelná 

slovesa v min. čase 
jednoduchém („ser“, 
„ir“, „estar“, „tener“, 
„hacer“, „ver“) 

 
OSV 
/PT1/ 
 

 
II. ročník – téma: Příroda, zvířata a životní prostředí  
 

Výstupy Učivo MV 
 Zná jména zvířat a jejich části těla 
 Umí popsat zvíře, jeho vzhled, život, charakteristiky a 

problémy 
 Zná některé velké přírodní parky ve španělsky mluvících 

zemích 

 Příslušná slovní 
zásoba 

 Sloveso „medir“ 
 Práce s obrázky 
 

BI, Z 
 
EV /PT5/ 

 
III. ročník  
 
III. ročník – téma: Prázdniny, cestování a turistika 
 

Výstupy Učivo MV 
 Hovoří o prázdninách, dokáže vyjádřit svůj záměr 
 Vyjádří své preference ohledně turistiky 
 Dokáže popsat různé typy ubytování a nabízených 

služeb, umí se na ně zeptat a vytvořit rezervaci v hotelu 
 Umí popsat problém při ubytování a zdvořile požádat o 

jejich nápravu 
 Rozumí stručným instrukcím souvisejícím s cestováním a 

umí je dávat 
 Umí ve skupině naplánovat trasu cesty  
 Umí vybrat z textu potřebnou informaci a použít ji pro 

praktický účel 
 Seznámí se s mayskou kulturou 

 Příslušná slovní 
zásoba 

 Rozkazovací způsob 
 Slovesa „ser“ a 

„estar“ + přídavné 
jméno  

 Předložky „por“, „para“ 
 Práce s mapou ve 

skupině 
 Popis obrázků 
 Globální čtení 
 Budoucí čas: Ir a + inf. 

Z, D, OV 
 
VDO 
/PT2/, 
EGS 
/PT3/ 
MV /PT4/ 
EV/PT5/ 

 
III. ročník – téma: Obchody, nakupování, oblečení 
 

Výstupy Učivo MV 
 Zná názvy nejdůležitějších obchodů a produktů, které v 

nich lze koupit 
 Zná názvy oblečení a umí oblečení popsat 
 Umí v obchodě nakoupit oblečení, vyjádřit, co potřebuje 

(velikost, barvu, apod.) 
 Zná základní slovní zásobu pro nakupování přes internet 
 Seznámí se s pojmem Fair Trade a jeho fungováním v 

Kolumbii 

 Příslušná slovní 
zásoba 

 Opakování číslovek do 
milionů 

 Opakování zájmen pro 
3. a 4. pád a jejich 
kombinace 

 Opakování 
rozkazovacího způsobu 
a jeho kombinace se 
zájmeny 

OV, Z 
 
OSV 
/PT1/ 
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 Sloveso "parecer" a 
"parecerse" 

 
III. ročník – téma: Ekologie 
 

Výstupy Učivo MV 
 Vysvětlí, čím může v každodenním životě přispět 

k ochraně životního prostředí a čím mu škodí 
 Vyjádří svůj názor, souhlas a nesouhlas s lidskou činností 

související s životním prostředím 
 Rozumí jednoduchým článkům o problematice životního 

prostředí 

 Příslušná slovní 
zásoba 

 Popis obrázků 
 Globální čtení 
 estar + gerundium, 

nepravidelná a zvratná 
slovesa 

 výrazy pro vyjádření 
názoru, domněky 

BI 
Z 
 
EGS 
/PT3/ 
EV/PT5/ 

 
III. ročník – téma: Zvířata, život na venkově 
 

Výstupy Učivo MV 
 Pojmenuje volně žijící a domácí zvířata 
 Popíše prostředí, ve kterém žijí, jejich charakteristiky a 

způsob života 
 Správně používá přítomný čas pravidelných i 

nepravidelných sloves 
 Dokáže vyjádřit náladu, pocity a tělesný stav (např. 

únavu) 
 Zná přírodní prostředí Galapág a umí vysvětlit, čím je 

jedinečné 

 Příslušná slovní 
zásoba 

 Nepravidelná slovesa 
v přítomném čase 

 Použití sloves „estar“ a 
„tener“ pro vyjádření 
nálady a pocitů 

 Textové a větné 
konektory 

 

Z, BI 
 
OSV 
/PT1/ 
EGS 
/PT3/ 
EV/PT5/ 

 
III. ročník – téma: Dětství, vyprávění o minulosti 
 

Výstupy Učivo MV 
 Vypráví o svém dětství, o obvyklých a opakovaných 

dějích 
 Umí popsat, jak se život v pravěku a ve středověku lišil od 

současnosti 
 Zvládá základní slovní zásobu pro popis života 

v minulosti 
 Umí pojmenovat nejdůležitější vynálezy a 

elektrospotřebiče 
 Hovoří o událostech, které změnily jeho život a vysvětlí, o 

jakou změnu se jedná 
 Umí vhodně reagovat na překvapivá sdělení 
 Seznámí se s životem předkolumbovských civilizací a 

inckými památkami 

 Příslušná slovní 
zásoba 

 Minulý čas imperfektum 
– pravidelná a 
nepravidelná slovesa 

 Infinitivní slovesné 
vazby „empezar a“, 
„dejar de“, „estar a 
punto de“, „acabar de“, 
„volver a“ 

 Výrazy vyjadřující 
překvapení, údiv, vztek, 
zlost, nudu 

 Tvoření příslovcí 
příponou „-mente“ 

OV, D, Z 
 
EGS 
/PT3/, MV 
/PT4/,  
EV/PT5/ 

 
III. ročník – téma: Dětství, vyprávění o minulosti 
 

Výstupy Učivo MV 
 Vypráví o svém dětství, o obvyklých a opakovaných 

dějích 
 Umí popsat, jak se život v pravěku a ve středověku lišil od 

současnosti 
 Zvládá základní slovní zásobu pro popis života 

v minulosti 

 Příslušná slovní 
zásoba 

 Minulý čas imperfektum 
– pravidelná a 
nepravidelná slovesa 

D 
 
OSV 
/PT1/, 
VDO 
/PT2/,  
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 Umí pojmenovat nejdůležitější vynálezy a 
elektrospotřebiče 

 Hovoří o událostech, které změnily jeho život a vysvětlí, o 
jakou změnu se jedná 

 Umí vhodně reagovat na překvapivá sdělení 
 Seznámí se s životem předkolumbovských civilizací a 

inckými památkami 

 Infinitivní slovesné 
vazby „empezar a“, 
„dejar de“, „estar a 
punto de“, „acabar de“, 
„volver a“ 

 Výrazy vyjadřující 
překvapení, údiv, vztek, 
zlost, nudu 

 Tvoření příslovcí 
příponou „-mente“ 

MV/PT4/ 

 
III. ročník – téma: Historické události, životopis 
 

Výstupy Učivo MV 
 Zná názvy některých důležitých historických událostí a 

umí o nich stručně referovat 
 Správně používá nepravidelná slovesa v  minulém čase 

jednoduchém 
 Zná základní životopisnou slovní zásobu 
 Čte a převypráví životopis 
 Napíše stručný životopis 

 Příslušná slovní 
zásoba 

 Minulý čas jednoduchý 
– pravidelná a 
nepravidelná slovesa 

 Použití minulého času 
jednoduchého a 
imperfekta pro 
vyprávění v minulosti 

OV, D 
 
OSV 
/PT1/, 
VDO 
/PT2/ 
 

 
III. ročník – téma: Příběhy 
 

Výstupy Učivo MV 
 Vypráví příběh v minulosti  
 Správně používá minulé časy 
 Rozumí stručnému obsahu knihy nebo divadelní hry 
 Doplňuje popisy do předloženého příběhu 
 Napíše stručný obsah filmu, který viděl 
 Vypráví příběh, který se mu stal 
 Prezentuje smyšlený příběh, vytvořený ve dvojici/skupině 
 Píše krátké texty na dané téma 
 Dokončuje příběhy bez konce dle vlastní imaginace 
 Seznámí se se životem a dílem některých španělsky 

píšících autorů 

 Slovní zásoba pro 
popis mezilidských 
vztahů a romantických 
příběhů 

 Spojky „porque“, „así 
que“, „como“ 

 Procvičování tvarů 
minulých časů sloves 

 Procvičování užití časů 
u sloves 

 Předložka „a“ ve 4. 
pádě (CD) 

ČJL 
 
MDV 
/PT6/ 

 
 
 
 
 
 
IV. ročník  
 
IV. ročník – téma: Svátky a oslavy 
 

Výstupy Učivo MV,PT 
 Rozumí významu /histor., nábožen./ španělských státních 

svátků 
 Popisuje způsob oslav českých, španělských a 

latinskoamerických svátků 
 Formuluje přání k příležitostem různých oslav 
 Žák zvládá nepřímou řeč v přítomném čase, dokáže 

předat vzkaz, reprodukovat sdělení 
 Umí vyjádřit, co chce udělat a za jakým účelem 

 Příslušná slovní 
zásoba 

 Reálie 
 Sloveso „soler“ 
 Subjuntiv přítomného 

času pravidelných a 
nepravidelných sloves 

OV, HV 
 
OSV 
/PT1/ 
EGS 
/PT3/ 
MV /PT4/ 
MDV 
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 Učí se používat zvolací věty 
 Řadí správně odstavce článku na dané téma 
 Přiřadí správně titulky k článkům z novin 
 Popisuje komiks 
 Pracuje s textem a jeho interpretací 

 Vyjádření prání (que + 
subjuntiv) 

 Použijí spojky 
„que“ s indikativem a 
se subjuntivem 

 Slovesa „querer“ a 
„preferir“ s infinitivem a 
s „que“ + subjuntiv 

 Účelové věty vedlejší 
(„para“, „para que“) 

 Opakování osobních 
zájmen pro 3. a 4. pád 
Zvolací věty 

 Poslech folklorních 
nahrávek 

 Práce s novinami 

/PT6/ 
NN/PT7/ 

 
IV. ročník – téma: Sdělovací prostředky, mezilidské vztahy 
 

Výstupy Učivo MV,PT 
 Umí popsat povahu člověka a pojmenovat jeho vlastnosti 
 Popisuje jednotlivé lidské vlastnosti a jak by se člověk 

choval v určité situaci 
 Vyjadřuje, jak vnímá lidi ve svém okolí 
 Hovoří o světě známých osobností  
 Různými způsoby vyjadřuje svůj kladný nebo záporný 

vztah k nejrůznějším činnostem 
 Napíše ve skupině krátkou divadelní / rozhlasovou hru 
 Seznámí se s některými španělskými sdělovacími 

prostředky (noviny, časopisy, televize) 
 Argentina 

 Příslušná slovní 
zásoba 

 Podmiňovací způsob 
pravidelných a 
nepravidelných sloves 

 Časování sloves typu 
„gustar“ 

 Sloveso „poner“, jeho 
významy a použití 

HV, Z 
 
OSV 
/PT1/ 
EGS 
/PT3/ 
MV /PT4/ 
MDV 
/PT6/ 
 

 
IV. ročník – téma: Zdraví a nemoc 
 

Výstupy Učivo MV 
 Hovoří o symptomech nemoci 
 Pojmenuje diagnózu 
 Dá instrukce k cvičení 
 Zná názvy běžných léků 
 Popíše návštěvu u lékaře, pobyt v nemocnici 
 Umí hovořit o uzdravení i úmrtí 
 Umí hovořit o zdravém životním stylu a prevenci 

zdravotních problémů 
 Popíše základní hygienické návyky 
 Umí dát doporučení 
 Salsa 

 Opakování časů u 
sloves 

 Příslušná slovní 
zásoba 

 Opakování 
rozkazovacího způsobu 
a subjuntivu 

 Přídavná jména se 
slovesy „ser“ a „estar“ a 
jejich význam 

 Výrazy „deberías“, „yo 
que tú“, apod. 

 Použití gerundia a 
infinitivu pro krácení 
vedlejších vět 

BI, TV 
 
OSV 
/PT1/, MV 
/PT4/ 

 
 
IV. ročník – téma: Literatura 
 

Výstupy Učivo MV 
 Umí pojmenovat různé literární žánry a vysvětlit, co je pro 

ně typické 
 Příslušná slovní 

zásoba 
ČJL 
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 Vypráví v minulém čase příběhy a správně používá 
minulé časy 

 Je schopen převyprávět děj knížky, kterou přečetl, filmu, 
který viděl, apod. 

 Ve vyprávění používá časovou souslednost 

 Používání minulých 
časů 

 „estar“ + gerundium 
v minulém čase 

 Časová souslednost 
 Četba povídek a děl 

španělských autorů ve 
zjednodušené verzi 

OSV 
/PT1/, 
MDV 
/PT6/ 

 
IV. ročník – téma: Objevení, dobytí a kolonizace Latinské Ameriky 
 

Výstupy Učivo MV,PT 
 Zná osobnost Kryštofa Kolumba, Hernána Cortése a další 

důležité osobnosti ze Španělska i předkolumbovských 
civilizací a jejich význam 

 Ukáže na mapě trasy cest, vypráví o jejich životě 
 Vypráví o objevení Ameriky, zná datum této události, 
 které je státním svátkem v řadě zemí 
 Poznává památky připomínající tuto událost 

 Reálie 
 Práce s mapami 
 Fotografie histor. 

památek 
 /socha v Barceloně, 

hrobka v Seville/ 
 Opakování min. časů 
 Procvičování 

souslednosti časové 
 Použití členu 

Z, D 
 
VDO 
/PT2/, 
EVG 
/PT3/,  
MV /PT4/ 

 
IV. ročník – téma: Extrémní sporty, zkušenosti, neobvyklé zážitky 
 

Výstupy Učivo MV,PT 
 Hovoří o sportu, volnočasových aktivitách a svých 

zážitcích a zkušenostech 
 Používá minulý čas složený pro vyjadřování svých zážitků 

a zkušeností 
 Správně používá minulý čas složený, minulý čas 

jednoduchý a imperfektum 

 Příslušná slovní 
zásoba 

 Minulý čas složený – 
pravidelná a 
nepravidelná slovesa a 
jeho použití 

 Opakování minulých 
časů 

TV 
 
OSV 
/PT1/ 

 
 
IV. ročník – téma: Volný čas, osobní schopnosti a dovednosti, mezilidské vztahy 
 

Výstupy Učivo MV,PT 
 Umí vyjádřit svá přání a naděje 
 Napíše dopis / e-mail kamarádovi, ve kterém navrhne 

společný program a umí na takový e-mail odpovědět.  
 Navrhne kamarádovi, jak spolu stráví volný víkend, 

vhodně reaguje a umí jeho návrhy zdvořile přijmout nebo 
odmítnout 

 Umí různými způsoby vyjádřit, co je pro něj snadné a co 
mu působí problémy, v čem je dobrý, apod. 

 Příslušná slovní 
zásoba 

 Výrazy „espero (que)“, 
„ojalá (que)“, „tengo 
ganas de (que)“, „me 
gustaría“ s infinitivem a 
subjuntivem 

 Slovesa „ir“, „venir“, 
„traer“, „llevar“ a jejich 
použití 

 
OSV 
/PT1/ 

 
 
IV. ročník – téma: Španělsky mluvící obyvatelé USA, Spanglish 
 

Výstupy Učivo MV,PT 
 Zdá význam hispánského obyvatelstva USA, jejich 

kulturu, problémy, příležitosti 
 Seznamuje se se životem a dílem některých významných 

osobností hispánského původu 

 Příslušná slovní 
zásoba 

 Elativ „-ísimo“ 
 Zdrobněliny „-ito/a“ 

Z, OV 
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 Zná fenomén Spanglish, umí vysvětlit rozdíly mezi tímto 
jazykem a španělštinou, přečte krátký text ve Spanglish 

 Práce s textem 
v Spanglish, příklady 
slovní zásoby 

EVG 
/PT3/, MV 
/PT4/ 
 

 
V. ročník  
 
V. ročník – téma: Přání a předpovědi do budoucna 
 

Výstupy Učivo MV,PT 
 Hovoří o budoucnosti 
 Dělá plány a předpovědi 
 Správně používá podmínkové věty 1. typu 
 Porovná nejčastější české a španělské pověry 
 

 Příslušná slovní 
zásoba 

 Budoucí čas 
jednoduchý 
pravidelných a 
nepravidelných sloves 

 Podmínkové věty 1. 
typu 

 Vyjádření plánu a 
předpovědi v časové 
souslednosti 

 Sloveso „quedar(se)“ a 
jeho významy 

 Člen „lo“ + příd. jméno 

OSV 
/PT1/ 

 
 
V. ročník – téma: Náboženství 
 

Výstupy Učivo MV,PT 
 Zná význam náboženství ve Španělsku a Latinské 

Americe a porovná ho s Českou republikou 
 Seznamuje se se slavením nejdůležitějších křesťanských 

svátků ve Španělsku 
 Umí španělsky pojmenovat nejvýznamnější světová 

náboženství a jejich příslušníky 

 Příslušná slovní 
zásoba 

 Opakování stupňování 

NN 
 
MV /PT4/, 
NN /PT7/ 

 
V. ročník – téma: Vzdělání 
 

Výstupy Učivo MV,PT 
 Umí popsat český a španělský vzdělávací systém a 

porovnat je 
 Vysvětlí výhody a nevýhody běžného a alternativního 

školství 
 Diskutuje o polemických otázkách školství (mobilní 

telefony, vztahy mezi spolužáky, metody hodnocení, 
zapojení rodičů, apod.), o možnostech a významu studia 
v zahraničí 

 Chápe význam mimoškolních vzdělávacích a 
volnočasových aktivit  

 Používá vedlejší věty vztažné 

 Příslušná slovní 
zásoba 

 Vedlejší věty časové, 
časové spojky 
„cuando“, „hasta (que)“, 
„antes de (que)“, 
después de (que)“ 

 Subjuntiv pro vyjádření 
možnosti 

 Vedlejší věty vztažné s 
předložkou 

OSV 
/PT1/, 
VDO 
/PT2/ 
 
 

 
V. ročník – téma: Sport a hry 
 

Výstupy Učivo MV,PT 
 Zná názvy letních a zimních sportů 
 Hovoří o svých oblíbených sportech a sportovních hrách 
 Vysvětlí důležitost pohybu pro zdraví 
 Popíše pohyb těla 

 Příslušná slovní 
zásoba 

 Reálie 

TV 
 
OSV 
/PT1/, 
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 Vysvětlí pravidla své oblíbené sportovní hry 
 Popíše sportovní stadion a jeho atmosféru 
 Poznává u nás méně obvyklé národní sporty /Baskicko/, 

umí referovat o mezinárodních sportovních událostech 
 Rozumí sportovním zprávám 

 Opakování minulých 
časů 

 Opakování 
ukazovacích zájmen 

 Řadové číslovky 

VDO 
/PT2/,  
MV /PT4/, 
MDV 
/PT6/ 

 
V. ročník – téma: Bydlení 
 

Výstupy Učivo MV,PT 
 Popisuje různé typy domů a bytů, ubytování pro studenty, 

porovnává je a umí vyjádřit jejich přednosti a nedostatky 
 Pojmenuje a popíše běžné práce v domácnosti 
 Hovoří o domácích elektrických přístrojích 
 Zná názvy nádobí a kuchyňského zařízení 
 Hovoří o řemeslných pracích, úpravách, závadách a 

opravách 
 Textové konektory v mluvené řeči 

 Příslušná slovní 
zásoba 

 Použití subjuntivu pro 
vyjádření nejistoty, 
odmítnutí tvrzení 

 Použití infinitivu / 
subjuntivu pro 
vyjádření pocitů 

 Použití osobních 
zájmen ve funkci 
podmětu 

 Psaní vzkazů, zadání 
instrukcí 

F 
 
OSV 
/PT1/, MV 
/PT4/ 
 

 
V. ročník – téma: Praha 
 

Výstupy Učivo MV,PT 
 Zná názvy nejdůležitějších památek 
 Hovoří o architektonických slozích 
 Naplánuje trasu procházky po Praze 

 Příslušná slovní 
zásoba 

 

EVV, D, Z 
OSV 
/PT1/, 
EVG 
/PT3/ 

 
V. ročník – téma: Svět, kultura, kulturní rozdíly 
 

Výstupy Učivo MV,PT 
 Zná názvy zemí světa a jejich obyvatel 
 Umí popsat charakteristické zvyky a významné kulturní 

rysy v různých zemích 
 Porovnává životní styl a každodenní zvyklosti Čechů a 

Španělů 
 Zná názvy nejdůležitějších mezinárodních organizací 

 Příslušná slovní 
zásoba 

 Předminulý čas a jeho 
použití 

 Neosobní věty 
s použitím „se“, „uno“ 

 Použití subjuntivu pro 
hodnocení a 
komentování 

 Předložky „a“, „en“ 
 Opakování stupňování 

Z 
 
VDO 
/PT2/, 
EVG 
/PT3/, MV 
/PT4/ 

 
 
VI. ročník  
 
VI. ročník – téma: Cestování, doprava  
 

Výstupy Učivo MV,PT 
 Hovoří o dopravě ve městě i dálkové a mezinárodní 
 Umí popsat dění na letišti před odletem i po příletu 
 Vysvětlí složitější trasu cesty 
 Hovoří o dopravních prostředcích , jejich výhodách a 

nevýhodách 

 Příslušná slovní 
zásoba 

 Opakování 
předminulého času 

Z, D 
 
EVG 
/PT3/, MV 
/PT4/ 



5.5. Španělský jazyk 

15 

 

 Zná dopravní značky 
 Umí popsat dopravní nehodu 
 Zná základní informace o dopravě ve španělských 

městech, umí si koupit vhodnou jízdenku 
 Umí sdělit informace o turisticky zajímavých místech ČR 

 Opisné vazby „iba a“ + 
infinitiv 

 Předložky místní a 
směrové 

 Zdůrazňování větného 
členu pomocí „ser“ + … 
+ spojka 

 Opisné slovesné vazby 
s infinitivem a s 
gerundiem 

 
VI. ročník – téma: Umění, kultura  
 

Výstupy Učivo MV,PT 
 Seznamuje se s významnými díly španělského a 

latinskoamerického malířství, sochařství, architektury, 
hudby a literatury, příp. dalších uměleckých oborů 

 Umí hovořit o významných českých uměleckých dílech 
 Seznamuje se se životopisy významných španělsky 

mluvících umělců 
 Vyhledává informace o uměleckých dílech podle svého 

zájmu 
 Rozumí inzerci programů kulturních zařízení 
 Umí přeložit program TV 
 Hovoří o divadlech, kině, koncertech, opeře, výstavách 
 Vede dialogy o návštěvě některého programu 
 Zdůvodňuje své preference 
 Seznamuje se s místy, kde se lze v ČR setkat se 

španělskou a latinskoamerickou kulturou 

 Příslušná slovní 
zásoba 

 Trpný rod 
 Reálie: Guernica, Las 

Meninas, Sagrada 
familia, Mujer con 
Espejo a další 

 Sloveso „ser“ pro 
vyjádření místa a času 
konání 

 Subjuntiv pro 
přenechání rozhodnutí 
jiné osobě 

 Slovesa „ser“, „estar“, 
„gustar“, 
„parecer“ v minulém 
čase jednoduchém a 
v imperfektu 

 Přízvuk 

ČJL, 
EVH, 
EVV, D 
 
EVG 
/PT3/, MV 
/PT4/, 
MDV 
/PT6/ 

 
VI. ročník – téma: Svět práce  
 

Výstupy Učivo MV,PT 
 Ovládá názvy zaměstnání 
 Rozumí inzerátům a umí je psát 
 Zvládá modelový pracovní pohovor 
 Umí jednat o pracovních podmínkách 
 Dokáže napsat strukturovaný životopis a motivační dopis 
 Dokáže představit nejdůležitější produkty českého 

hospodářství 

 Příslušná slovní 
zásoba 

 Opakování vztažných 
vět 

 Použití indikativu a 
subjuntivu ve 
vztažných větách 

 Opisné vazby „estar“ + 
gerundium v minulém 
čase jednoduchém 

 Trpný rod se slovesy 
„ser“, „estar“ 

 Subjuntiv v hlavních 
větách 

OSV 
/PT1/, 
VDO 
/PT2/, 
EVG 
/PT3/ 

 
VI. ročník – téma: Psaní formálních dopisů 
 

Výstupy Učivo MV,PT 
 Zvládá logickou argumentaci, dokáže polemizovat a 

obhájit své mínění ústně i písemně 
 Zná všechny náležitosti formálního dopisu 

 Psaní formálních 
dopisů 

 Méně obvyklé spojky 

ČJL 
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 Vhodně člení psaný projev, užívá souvětí, méně běžné 
spojky 

 Písemně vysvětlí téma, zváží pro a proti, navrhne a 
zdůvodní řešení 

 Spojování vět v souvětí 
 Zdvořilostní obraty 
 

OSV 
/PT1/ 
VDO 
/PT2/ 

 
VI. ročník – téma: Komunikace v 21. století, sdělovací prostředky 
 

Výstupy Učivo MV,PT 
 Čte a reprodukuje krátké zprávy ze sdělovacích 

prostředků 
 Hovoří o moderních technologiích, které používá 
 Specifikuje výhody použití mobilu, internetu, apod. 
 Zaujímá stanovisko k možné závislosti na těchto 

prostředcích 
 Diskutuje o možnostech prevence závislostí  
 Vyhledá a představí materiály na dané téma 
 Rozumí krátkým zprávám v televizi a v rádiu 

 Příslušná slovní 
zásoba 

 Časová souslednost – 
shrnutí a opakování  

 Budoucí čas 
jednoduchý a složený 
pro vyjádření 
domněnky 
v přítomnosti 

 Kondicionál 
jednoduchý a složený 
pro vyjádření 
domněnky v minulosti 

 Vedlejší věty 
přípustkové 

 Televizní a rozhlasové 
zprávy 

OSV 
/PT1/, 
VDO 
/PT2/,  
MDV 
/PT6/ 

 
VI. ročník – téma: Španělský politický systém 
 

Výstupy Učivo MV,PT 
 Seznamuje se se španělským politickým systémem 
 Srovnává český a španělský politický systém 

 Příslušná slovní 
zásoba 

 Slovesa pro vyjádření 
změny: „convertirse“, 
„hacerse“, „volverse“, 
„ponerse“ 

Z, D 
 
VDO 
/PT2/,  
MDV 
/PT6/ 

 
 
 
VI. ročník – téma: Latinská Amerika – společnost, problémy a výzvy, solidarita 
 

Výstupy Učivo MV,PT 
 Seznamuje se se společenskými a ekologickými 

problémy Latinské Ameriky a s iniciativami k jejich řešení 
 Čte o činnosti neziskových organizací a referuje o nich 
 Podmínkové věty  

 Reálie 
 Příslušná slovní 

zásoba 
 Tvoření slov 
 Subjuniv minulý 
 Použití minulého 

subjuntivu po 
slovesech „decir“, 
„pedir“, apod. 

 Použití minulého 
subjuntivu 
v podmínkových 
větách, pro vyjádření 
možnosti, nejistoty, 
emocí a hodnocení 

 Složený infinitiv 

Z, BI 
 
OSV 
/PT1/, 
VDO 
/PT2/, 
EVG 
/PT3/, 
MV /PT4/, 
EV /PT5/ 
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7.7   VII. ročník 
 
VII. ročník – téma: Španělský jazyk 
 

Výstupy Učivo MV,PT 
 Zařadí španělštinu mezi románské jazyky 
 Zná její vývoj v průběhu staletí 
 Ví, jak se vliv cizích jazyků projevuje v současné 

španělštině 
 Zná nejběžnější variace španělštiny 
 Ví, co je ladino a spanglish 
 Umí přepsat text z ladino do běžné španělštiny 
 Rozumí textům a nahrávkám argentinské verze ŠJ 
 Je si vědom hlavních rozdílů v použití ŠJ ve Španělsku a 

Jižní Americe 
 Zná nejběžnější výrazy, které mají rozdílný význam 
 v různých zemích /guagua, colectivo, coger, aj./ 

 Ladino 
 Spanglish 
 Nahrávky 

latinskoamerické verze 
španělštiny 

 Fonetická cvičení  
 Srovnání textů 

v různých verzích ŠJ 
 Prostředky vyjádření 

dokonavosti a 
nedokonavosti 

 Slovesná vazba 
s podst. jménem typu 
/dar una palmada/dar 
palmadas/ 

Z 
ČJL 
D 
 
EGS 
/PT3/, 
MV /PT4/ 

 
VII. ročník – téma: Hudba  
 

Výstupy Učivo MV,PT 
 Vyjádří své preference v hudbě 
 Zná názvy hudebních nástrojů 
 Orientuje se ve španělské folklorní hudbě 
 Seznamuje se se známými španělskými operními pěvci 
 Zná hlavní španělské skladatele, nejznámější díla 
 Vypráví o svém oblíbeném skladateli nebo interpretovi 
 Zná představitele španělské populární hudby 
 Na základě poslechu nahrávky popíše své představy o 

ději /“hudba k filmu“/ 
 

 Příslušná slovní 
zásoba 

 Konjunktiv po 
adverbiích 

 a výrazech citového 
hnutí 

 nebo nejistoty 
 Konjunktiv 

plusquamperfekta 
 Konjunktiv imperfekta 
 varianta –se 

/hablara/hablase/ 
 Změny významu slov 

podle postavení ve 
větě 

 /mismo, pobre…/ 

EVH 
ČJL 
D 
 
EGS 
/PT3/, MV 
/PT4/ 

 
VII. ročník – téma: Svoboda, boj za nezávislost LA 
 

Výstupy Učivo MV,PT 
 Definuje svůj pohled na svobodu 
 Udává příklady svobody, nesvobody, boje za svobodu, 

zneužití svobody 
 Vypráví průběh historické události boje za svobodu podle 

filmu nebo knihy 
 Seznamuje se s bojem jihoamerických národů za 

nezávislost v 18. a 19. století 
 Vypráví o životě nositelů Nobelovy ceny za mír /např. 

Rigoberta Menchú/ 

 Příslušná slovní 
zásoba 

 Konjunktiv ve 
frazeologických 
spojeních  

 /sea como sea…/ 
 Trpný rod, 
 rozdíl významu při 

použití ser/estar 
v opisné vazbě 
s příčestím 

 Shrnutí ser/estar/haber 

D, Z, ZSV 
 
OSV 
/PT1/ 
VDO 
/PT2/, 
EGS 
/PT3/, 
MV /PT4/ 
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VII. ročník – téma:  Jižní Amerika 
 

Výstupy Učivo MV,PT 
 Poznává zeměpis Jižní Ameriky 
 Seznamuje se s flórou a faunou latinskoamerických zemí 
 Dává do souvislosti, co ví o dějinách i současnosti LA 
 Čte úryvky z děl známých LA spisovatelů 
 Vyhledává články  o problémech /analfabetismus, 

nemoci, emigrace/ a hovoří o nich 
 Zamýšlí se nad  pomocí misií a nevládních organizací  
 Připraví prezentaci jedné země podle vlastní volby 

 Příslušná slovní 
zásoba 

 Práce s mapou a 
periodiky 

 Video, propagační 
materiály 

 Přípustková souvětí 
 Vazby se slovesem 

estar 
 Překlad předložky „u“ 
 Další opisné vazby 

Z, D, BI 
OSV 
/PT1/, 
VDO 
/PT2/, 
EGS 
/PT3/, 
EV /PT5/, 
MDV 
/PT6/ 

VII. ročník- téma: Procházka Prahou 
 

Výstupy Učivo MV,PT 
 Hovoří o okolí své školy 
 Shlédne video o Praze, vypráví o památkách 
 Vysvětluje význam památek, vypráví o osobách, ke 

kterým se vztahují 
 Písemně stručně shrne dějiny Prahy 
 Správně používá minulé časy včetně konjunktivů 
 Upevňuje své znalosti použití předložek 
 Střídá se s ostatními studenty v roli průvodce při 

procházce Prahou  
 

 Příslušná slovní 
zásoba 

 Opakování minulých 
časů 

 Konjunktiv 
v souslednosti časové, 
pokračování 

 Souhrn použití 
předložek 

 Odvozování slov 
pomocí  

 běžných předpon 
Použití členu určitého ve 
spojení s názvy nebo 
zkratkami organizací a 
institucí 

 
D 
ČJL 
 
VDO 
/PT2/ 
EGS 
/PT3/ 
NN /PT7/ 

 
VII. ročník – téma: Gastronomie 
 

Výstupy Učivo MV,PT 
 Zná názvy všech běžných potravin včetně koření 
 Umí přeložit jména našich národních a oblíbených jídel a 

vysvětlit, z čeho a jak  se vaří 
 Hovoří o svých oblíbených jídlech 
 Naplánuje pohoštění na oslavu 
 Zná hlavní španělská krajová jídla 
 Hovoří o oblíbených specialitách  
 Ví, co je „tapa“, zná typická jídla o svátcích 
 Orientuje se v názvech nápojů 
 Umí přeložit jídelní lístek do španělštiny 
 

 Příslušná slovní 
zásoba 

 Odvozování slov 
pomocí přípon 

 Tvoření záporných slov 
pomocí předpon 

 Zlomky 
 Expresívní vyjadřování: 

zdrobněliny. 
 Expresívní varianty 

neutrálních vět /No 
vayas a creerlo!/ 

 
BI 
 
MV /PT4/ 

 
VII. ročník – téma: Klíčové momenty španělské historie 
 

Výstupy Učivo MV,PT 
 Poznává počátky španělských dějin 
 Seznamuje se s památkami z období římské říše 
 Zná historii dobytí poloostrova arabskými vojsky a období 

rekonkvisty 

 Příslušná slovní 
zásoba 

 Arabské výpůjčky 
v současném ŠJ – 
doplnění 

 
D 
 
VDO 
/PT2/, 
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 Zkoumá stopy staletí arabské nadvlády v současném 
životním stylu Španělů a prezentuje výsledky svých 
pozorování 

 Zkoumá následky kolonizace Jižní Ameriky  
 Vypráví o vítězném boji jihoamerických národů za 

svobodu a důsledcích pro Španělsko 
 Popisuje boj Španělů za nezávislost v době Napoleonově 
 Orientuje se v problematice 19. a 20. století 

 Indiánská slova ve ŠJ – 
dělení podle původu 

 Zpodstatnělý infinitiv 
 „Falsos amigos“, slova, 

která se podobají 
českým, ale mají jiný 
význam 

 
 

EVG 
/PT3/, MV 
/PT4/ 

 
VI. ročník – téma:  Životní prostředí 
 

Výstupy Učivo MV,PT 
 Rozumí základním pojmům z oblasti ekologie 
 Vyhledá články z novin na dané téma dle vlastního 

výběru, stručně shrne obsah 
 Popisuje, jak může jednotlivec přispět k ochraně životního 

prostředí 
 Vysvětluje, jak lze šetřit zdroji v domácnosti 
 Rozumí nahrávkám na dané téma, zaujímá k nim postoj 
 Vysvětlí význam tohoto tématu 

 Příslušná slovní 
zásoba 

 Spojení está/queda 
claro+que+přít.čas; es 
evidente, 
cierto+que+přít. čas; 
me parece lógico, 
normal + infinitiv/ 
+que+konjunktiv 

BI 
 
OSV 
/PT1/ 
EV /PT5/ 

 
 
7.8.   VIII. ročník 
 
VIII. ročník – téma: Zeměpis Španělska 
 

Výstupy Učivo MV,PT 
 Orientuje se v mapě Španělska, umí ukázat důležité 

prvky 
 Ví, které ostrovy a města mimo iberský poloostrov patří 

Španělsku 
 Poznává faunu a floru, národní parky 
 Studuje rozdíly autonomních oblastí, připraví prezentaci 

podle vlastní volby 
 Hovoří o obyvatelstvu, oficiálních jazycích, náboženství 
 Čte články o přírodních zdrojích a ekonomice a shrne je 
 v kratším projevu 
 Hovoří o španělských městech, která navštívil během 

školního poznávacího zájezdu /Madrid, Barcelona, 
Toledo, Segovia, Avila/ 

 Práce s mapou a 
propag. 

 materiály 
 Opakování a doplnění 

substantiv: 
 Rod, dvojí rod 

některých podst. jmen. 
 Stejně znějící 

substantiva 
 s různým významem 

podle členu /el frente, 
la frente/ 

 Obtížnější množná 
čísla, 

 akcent v množném 
čísle 

 Množná čísla podst. 
jmen složených  

 
Z 
D 
Bi 
 
EGS 
/PT3/, EV 
/PT6/ 

 
 
 
 
VIII. ročník – téma: Ekologie, změny klimatu 
 

Výstupy Učivo MV,PT 
 Dokáže hovořit o změnách klimatu a přírodních 

katastrofách 
 Rozumí nahrávkám na dané téma 
 Vysvětlí dopad přírodních katastrof na země třetího světa 

 
 Opakování substantiv: 
 Použití členu  
 Opakování číslovek, 

 
Z, BI 
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 Vysvětlí, jak je možno tyto dopady zmírnit /mezinár. 
spolupráce, role národních vlád, ONGs, solidarita/ 

 Zná názvy a náplň činnosti českých a španělských 
nevládních organizací tohoto zaměření 

 Dokáže diskutovat o zodpovědnosti a možnostech 
jedince při ochraně životního prostředí 

 Krácení číslovek 
včetně složených tvarů  

 Krácení zájmen /algún, 
cualquier/ 

OSV 
/PT1/ 
EGS PT3/ 
EV /PT5/ 
 

 
VIII. ročník – téma: Klima, zemědělství, práce na zahradě 
 

Výstupy Učivo MV,PT 
 Pojmenuje domácí zvířata 
 Vysvětlí důvod chovu příslušných domácích zvířat 
 Hovoří o hlavních zemědělských pracích 
 Pojmenuje u nás běžně pěstované plodiny 
 Rozumí předpovědi počasí 
 Hovoří o pěstování plodin v závislosti na klimatu 
 Popíše zahradu a běžné práce na ní 
 Pojmenuje běžné květiny, stromy, bobuloviny 
 Pojmenuje základní nářadí 
 Zná důležité plodiny Jižní Ameriky 

 Příslušná slovní 
zásoba 

 Substantiva, která mění 
význam podle použití 
členu el/la 

 Úvod výčtu při 
vysvětlování  

 Opakování použití 
sloves „být“ 

 Konjunktiv ve větách 
způsobových 

 
Z, BI 
 
MV /PT4/ 
EV /PT5/ 
MDV 
/PT6/ 
 
 

 
VIII. ročník – téma: Současné Španělsko: úspěchy a problémy 
 

Výstupy Učivo MV,PT 
 Umí popsat přechod  Španělska od franquismu 

k demokracii 
 Hovoří o úspěších moderního španělského státu 
 Dokáže označit problémy specifické pro Španělsko 
 /např. ETA/ a společné všem evropským státům 
 Přečte a umí vyprávět obsah alespoň jedné španělské 

knihy z tohoto období 
 Dokáže porovnat vývoj ve Španělsku a ČR ve 20. století 

 
 Opakování podle 

potřeby 

D, ZSV 
 
VDO 
/PT2/, 
EVG 
/PT3/, 
MV /PT4/, 
EV /PT5/ 

 
VIII.ročník – téma: Vzdělání 
 

Výstupy Učivo MV,PT 
 Hovoří o významu vzdělání pro jednotlivce i národy 
 Seznamuje se s mírou analfabetismu a alfabetizačním 

úsilím států Latinské Ameriky, dopadem na obyvatelstvo 
 Popíše své dojmy z prvního dne ve škole 
 Zná školský systém Španělska a srovnává ho s českým 
 Zná roli centra Cervantes ve světe 
 Hovoří o centru Cervantes v Praze na základě vlastní 

zkušenosti 
 Diskutuje o státních a soukromých školách, alternativním 

školství 
 Představí ve třídě svůj návrh ideální střední školy 
 Popíše význam a možnosti celoživotního vzdělávání 

 
 Demografické údaje, 

statistiky, ukázky 
alfabetizačních 
materiálů 

 
 Opakování sloves 

podle potřeby 

 
ZSV 
Z 
 
OSV 
/PT1/, 
VDO 
/PT2/, 
EGS 
/PT3/ 
 
 

 
VIII. ročník – téma: Sdělovací prostředky 
 

Výstupy Učivo MV,PT 
 Popíše změny v komunikaci dříve a dnes 
 Hovoří o novinách a časopisech, zná názvy hlavních 

španělských periodik 
 Vypráví o rozhlase a televizi, včetně španělských 

 
 Celkové opakování 

 
ČJL, ZSV 
 
OSV 
/PT1/,  
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 Umí vysvětlit, jak se projevuje ve sdělovacích 
prostředcích dvojjazyčnost některých španělských 
autonomních oblastí 

 Vysvětlí , jak do této oblasti zasahuje digitalizace 
 Vyjádří svůj názor na reklamu ve sdělovacích 

prostředcích 

MDV 
/PT6/ 
 

 
VIII. ročník – téma: Kultura 
 

Výstupy Učivo MV,PT 
 Prohloubí své znalosti čtením úryvků z knih 
 a sledováním jejich filmového zpracování 
 Zkusí si konsekutivní tlumočení přiměřeného textu 
 Vypráví obsah knihy nebo filmového či divadelního díla 
 Napíše stručnou recenzi  
 Hovoří o svém oblíbeném španělsky píšícím spisovateli 

 
 Celkové opakování 

 
ČJL 
 
MV /PT4/, 
MDV 
/PT5/ 
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5.5.2 Učební osnovy volitelného / nepovinného předmětu seminář španělštiny pro 

začátečníky I 

 
1.Název předmětu, jeho zkratka a základní popis 
 
Seminář španělštiny pro začátečníky I (SŠJZI) je nabízen jako povinně volitelný předmět pro studenty 
V až VIII. Má naučit žáka správně komunikovat (ústně i písemně) ve španělském jazyce, chápat sdělené 
informace, poznat kulturu španělsky mluvících zemí, a tím vším rozšířit svoje chápání světa a svou 
možnost uplatnit se v něm. 
 
2. Charakteristika předmětu 
 
Žák se postupně učí správnému vlastnímu projevu a reakcím v daném jazyce, je schopen porozumět 
sdělené informaci a také ji správně interpretovat, je schopen ústního projevu  na veřejnosti, dokáže 
napsat jednoduchý souvislý text. 
Źák se seznámí se základními reáliemi španělsky mluvících zemích, což rozšiřuje jeho možnost chápání 
našeho světa, vede ho ke srovnávání a uznání hodnot jak vlastního národa, tak i národů studované 
oblasti. 
 
3. Klíčové kompetence ve SŠJZI (viz 5.5.1, 3) 
 
4. Výchovné a vzdělávací strategie v SŠJZI 
 
 způsob, jakým jsou kompetence rozvíjeny 
kompetence k učení Žák je učitelem veden k aktivnímu učení, pravidelné přípravě a 

vlastnímu hodnocení dosaženého cíle, k spirálovému nabývání 
znalostí, tj. opakování a navazování na již osvojené učivo, 
k vyhledávání a třídění informací a sdělování zajímavých výsledků 
ostatním formou prezentace v hodině nebo na nástěnce. Učitel 
od počátku dbá na povzbuzující atmosféru, sleduje úspěšnost  
jednotlivců, zařazuje hry, písničky.                                                                                               

kompetence k řešení 
problémů 

(viz 5.5.1, 4. kompetence k řešení problémů) 

kompetence komunikativní Učitel komunikuje se žákem v hodině španělsky /instrukce, běžné 
pokyny/, učí ho jazykově správné a v dané oblasti adekvátní reakci 
na sdělení, vede ho k logické formulaci myšlenek v ústním i 
písemném projevu a ke komunikaci bez ostychu /chyby jsou 
očekávanou součástí učebního procesu a žák na ně má právo/.  
Učitel často zařazuje práci ve skupinách a prezentaci výsledků 
takové práce, usměrňuje žáky tak, aby naslouchali ostatním a vedli 
dialog, ve kterém by dokázali věcně obhájit své stanovisko.  

kompetence sociální  
a personální 

(viz 5.5.1, 4. kompetence sociální  
a personální) 

kompetence občanské (viz 5.5.1, 4. kompetence občanské) 
kompetence pracovní Žák je veden k osvojení základních pracovních návyků a 

k ohleduplnosti k ostatním, k dokončování práce v dohodnutých 
termínech a kvalitě. Je povzbuzován k projevení svých skrytých 
možností a talentů a k poctivé práci bez stresu.  

kompetence existenciální (viz 5.5.1, 4. kompetence existenciální) 
kompetence akademické Studiem reálií žák získává i takové znalosti, které nelze okamžitě 

prakticky uplatnit, ale usnadní mu další studium a bádání.  
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5. Forma výuky 
 
ročník V VI VII VIII 
Hodin týdně/ 
z toho půlených 2/2 2/2 2/2 2/2 

 
organizace výuky Seminář je nabízen jako povinně volitelný či nepovinný předmět pro kvinty 

až oktávy. 
 
organizační formy 
práce 

Vyučovací hodina, domácí příprava, práce ve skupinách.  

 
místo realizace Klasická učebna a multimediální učebna. 
 
 
6. Průřezová témata (viz 5.5.1, 6) 
 
 
7.  Učivo, výstupy, mezipředmětové vazby (MV) a průřezová témata (PT) 
 
SŠZJI pro V, VI, VII, VIII 
 
SŠZJI – téma: Úvod do studia ŠJ 

 
Výstupy Učivo MV, PT 

 Zvládá španělskou výslovnost 
 Zná abecedu a umí hláskovat své jméno 
 Přečte foneticky správně jednoduchý text 
 Opakuje věty se správnou intonací 
 Rozumí základním pokynům při práci ve třídě 
 Umí zapsat správně jednoduchý text   
  

 Španělská abeceda 
 Hláskování jmen a slov 
 Výslovnost obtížných 

hlásek 
 Krátké diktáty 
 Hlasité čtení, zpěv 
 

HV 
 
 

SŠZJI – téma: Pozdravy a jednoduchá sdělení 
 

Výstupy Učivo MV, PT 
 Umí pozdravit a rozloučit se 
 Dokáže představit sebe a své přátele 
 Dokáže poděkovat 
 Dokáže ptát se a odpovídat na otázky týkající se jména a 

národnosti 
 Zná španělská jména osob, názvy zemí a národností 
 Počítá do 10 
 Umí říct odkud je, zda studuje nebo pracuje 
 Zná názvy některých běžných povolání 
 Rozliší podle intonace větu oznamovací, tázací a zvolací 

 Ano, ne, pozdravy 
 Sloveso být (ser) 
 Základní slovesa 

(hablar, llamarse), 
zápor u sloves 

 Tázací zájmena 
 Jména osob, názvy 

zemí, národností 
 Číslovky do 10 
 Zvratná zájmena 
 Osobní zájmena 
 Slovní zásoba: 

představování 

 
 
 
 
 
PT3 
Z 

 
SŠZJI – téma: Ve třídě 
 

Výstupy Učivo MV, PT 
 Dokáže pojmenovat věci ve třídě 
 Dokáže popsat barvu věcí a jejich základní vlastnosti 
 Umí popsat umístění věcí 
 Umí hovořit o aktivitách ve výuce 
 Umí zdůvodnit, proč se něčemu učí 
 Ve dvojici připraví dialog na dané téma 

 Rod a číslo 
podstatných jmen, 
přechylování 

 Určitý a neurčitý člen 
 Tvar hay pro umístění, 

pravidelná slovesa, 

 
ČJL 
AJ 
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nepravidelné sloveso 
tener 

 Slovní zásoba: školní 
pomůcky, přídavná 
jména pro popis 
předmětů, barvy, 
slovesa školních aktivit 

 
SŠZJI – téma: Každodenní činnosti a volnočasové aktivity, prázdniny 
 

Výstupy Učivo MV, PT 
 Dokáže popsat činnosti, které dělá každý den 
 Dokáže popsat, jak tráví volný čas a prázdniny 
 Umí popsat místo, kde tráví prázdniny 
 Umí porovnávat různá místa 
 Umí vyjádřit umístění osob, míst a věcí 
 Dokáže vyjádřit názor pomocí jednoduchých frází 
 Zná základní turistické destinace Španělska 

 Zvratná slovesa. Slovní 
zásoba: volnočasové 
aktivity, každodenní 
činnosti, části dne. 
Slovesa estar, ir, hacer, 
decir. Vazba creer que 

 

PT1 
 
 
 
 
 
PT4 Z D 

 
 
SŠZJI – téma: Zaměstnání, osobní údaje 
 

Výstupy Učivo MV, PT 
 Dokáže odpovědět na otázky týkající se povolání 
 Zná názvy různých profesí 
 Dokáže jednouše popsat náplň různých povolání 
 Vysvětlí, čím chce být a proč 
 Dokáže se zeptat na adresu a telefonní číslo 
 Dokáže vykat 
 Hovoří o počasí a ročních obdobích 

 Tázací zájmeno cuál 
 Slovní zásoba týkající 

se profesí 
 Nepravidelná slovesa 

na -ducir 
 Číslovky 10-100 
 Zájmena pro vykání 
 Slovní zásova týkající 

se počasí 

 
PT1 
 
 
 
 
 
 
Z 

 
SŠZJI – téma: Moje rodina a přátelé 
 

Výstupy Učivo MV, PT 
 Zná názvy členů rodiny, příbuzenstva 
 Dokáže hovořit o rodině 
 Zvládá popis vzhledu a vlastností osob 
 Dokáže se zeptat na věk 
 Umí říct, kdy má kdo narozeniny 
 Popisuje osoby za pomoci obrázků, fotografií 
 Poslouchá a rozumí nahrávkám k tématu 
 Umí popsat obvyklý denní program členů vlastní  

domácnosti 
 Zná základní svátky španělsky mluvících zemí a způsob 

jejich slavení 
     

 Slovní zásoba týkající 
se rodiny 

 Přivlastňovací zájmena 
 Stupňování příd. jmen 
 Dny v týdnu, měsíce 

v roce, letopočty, 
narozeniny 

 Slovní zásoba týkající 
se vlastností a popisu 
osob 

 

 
ČJL 
 
PT1 
 
 
PT4 
 
 
PT7 Z D 
NN 
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5.5.3 Učební osnovy volitelného / nepovinného předmětu seminář španělštiny pro 

začátečníky II 

 
1.Název předmětu, jeho zkratka a základní popis 
 
Seminář španělštiny pro začátečníky II (SŠJZII) je nabízen jako povinně volitelný seminář těm 
studentům V, VI, VII a VIII, kteří již absolvovali Seminář španělštiny pro začátečníky I nebo znalosti a 
dovednosti z těchto seminářů získali jinde. Seminář má naučit žáka správně komunikovat (ústně i 
písemně) ve španělském jazyce, chápat sdělené informace, poznat kulturu španělsky mluvících zemí, 
a tím vším rozšířit svoje chápání světa a svou možnost uplatnit se v něm. 
 
2. Charakteristika předmětu 
 
Žák se postupně učí správnému vlastnímu projevu a reakcím v daném jazyce, je schopen porozumět 
sdělené informaci a také ji správně interpretovat, je schopen ústního projevu  na veřejnosti, dokáže 
napsat jednoduchý souvislý text. 
Źák se seznámí se základními reáliemi španělsky mluvících zemích, což rozšiřuje jeho možnost chápání 
našeho světa, vede ho ke srovnávání a uznání hodnot jak vlastního národa, tak i národů studované 
oblasti. 
 
3. Klíčové kompetence ve SŠJZII (viz 5.5.1, 3) 
 
4. Výchovné a vzdělávací strategie v SŠJZII 
 
 způsob, jakým jsou kompetence rozvíjeny 
kompetence k učení Žák je učitelem veden k aktivnímu učení, pravidelné přípravě a 

vlastnímu hodnocení dosaženého cíle, k spirálovému nabývání 
znalostí, tj. opakování a navazování na již osvojené učivo, 
k vyhledávání a třídění informací a sdělování zajímavých výsledků 
ostatním formou prezentace v hodině nebo na nástěnce. Učitel 
od počátku dbá na povzbuzující atmosféru, sleduje úspěšnost  
jednotlivců, zařazuje hry, písničky. 
                                                                                                                     

kompetence k řešení 
problémů 

(viz 5.5.1, 4, kompetence k řešení problémů) 

kompetence komunikativní Učitel komunikuje se žákem v hodině španělsky /instrukce, běžné 
pokyny/, učí ho jazykově správné a v dané oblasti adekvátní reakci 
na sdělení, vede ho k logické formulaci myšlenek v ústním i 
písemném projevu a ke komunikaci bez ostychu /chyby jsou 
očekávanou součástí učebního procesu a žák na ně má právo/.  
Učitel často zařazuje práci ve skupinách a prezentaci výsledků 
takové práce, usměrňuje žáky tak, aby naslouchali ostatním a vedli 
dialog, ve kterém by dokázali věcně obhájit své stanovisko.  

kompetence sociální  
a personální 

(viz 5.5.1, 4, kompetence sociální a personální) 

kompetence občanské (viz 5.5.1, 4, kompetence občanské) 
kompetence pracovní Žák je veden k osvojení základních pracovních návyků a 

k ohleduplnosti k ostatním, k dokončování práce v dohodnutých 
termínech a kvalitě. Je povzbuzován k projevení svých skrytých 
možností a talentů a k poctivé práci bez stresu.  

kompetence existenciální (viz 5.5.1, 4, kompetence existenciální) 
kompetence akademické Studiem reálií žák získává i takové znalosti, které nelze okamžitě 

prakticky uplatnit, ale usnadní mu další studium a bádání.  
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5. Forma výuky 
 
ročník V VI VII VIII 
Hodin týdně/ 
z toho půlených 2/2 2/2 2/2 2/2 

 
organizace výuky Seminář je nabízen jako povinně volitelný předmět pro kvinty až oktávy. 
 
organizační formy 
práce 

Vyučovací hodina, domácí příprava, práce ve skupinách.  

 
místo realizace Klasická učebna a multimediální učebna. 
 
6. Průřezová témata (viz 5.5.1, 6) 
 
7.  Učivo, výstupy, mezipředmětové vazby (MV) a průřezová témata (PT) 
 
SŠJZII pro V, VI, VII, VIII 
 
SŠJZII – téma: Záliby a zájmy 
 

Výstupy Učivo MV, PT 
 Dokáže popsat své záliby a zájmy 
 Vyjádří souhlas nebo nesouhlas se zálibami ostatních 
 Umí hovořit o tom, co umí nebo neumí 
 Dokáže vyjádřit, co se mu líbí na druhých 
 Dokáže hovořit o filmech a hudbě 
 Má základní poznatky o filmech a hudbě ve španělsky 

mluvících zemích 
 

 Slovesa gustar, 
encantar, interesar 

 Předmět přímý a 
nepřímý 

 Příslovce 
 Vztažné zájmeno que 
 Slovní zásoba týkající 

se volného času, filmů, 
frekvence 

CJL 
 
 
 
 
PT6, PT3 
 

SŠJZII – téma: Ve městě 
 

Výstupy Učivo MV ,PT 
 Dokáže plánovat a ptát se na plány ostatních 
 Umí se zeptat a sdělit, kolik je hodin 
 Umí se zeptat na cestu a popsat cestu někomu jinému 
 Dokáže si sjednast schůzku a přijmout nebo odmítnout 

pozvání 
 Dokáže se zeptat a říci, kde a kdy se koná nějaká událost 
 Umí popsat svůj rozvrh hodin 
 Umí se zorientovat ve španělsky psané mapě 
 Má znalosti o běžném dni ve Španělsku, otvíracích 

dobách, problematice siesty  

 Vazba budoucího času 
ir a 

 Předložky pro určení 
času 

 Předložky pro určení 
místa, slovesa se 
změnou kmenové 
hlásky 

 Sloveso ser pro konání 
různých událostí 

 Slovní zásoba týkající 
se míst ve městě, 
kulturních událostí, 
školních předmětů 

AJ 
 
 
 
 
 
 
PT4 
PT6 
 

 
SŠJZII – téma: Bydlení 
 

Výstupy Učivo MV,PT 
 Dokáže popsat dům, byt a jeho části 
 Umí hovořit o výhodách a nevýhodách určitého bydliště 
 Dokáže přivítat návštěvu a být zdvořilým hostem 
 Umí říci, co je dovoleno a zakázáno 
 Dokáže popsat věc, jejíž název nezná 
 Dokáže určit, komu věci patří 

 Slovesa estar, hay 
 Neurčitá zájmena 
 Neosobní vazby hay 

que, no se puede, está 
prohibido 

 
 
PT1 
 
 
AJ 
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 Dokáže zakreslit plánek podle popisu jiných osob  Samostatná 
přivlastňovací zájmena 

 Slovní zásoba: části 
bytu, domu, fráze na 
návštěvách 

 
 
SŠJZII  – téma: Nakupování, jídlo, v restauraci 
 

Výstupy Učivo MV,PT 
 Dokáže hovořit o stravovacích návycích 
 Umí určit cenu a množství potravin 
 Dokáže někomu něco poradit nebo přikázat 
 Umí si nakoupit potraviny 
 Umí si objednat v restauraci 
 Dokáže popsat, z čeho se skládá pokrm 
 Má základní informace o typickém jídle především 

Španělska, ale také dalších španělsky mluvících zemí 

 Trpný rod, spojka si 
 Ukazovací zájmena 
 Rozkazovací způsob 

pro 2. osobu j. č.  
 Zvolací věty 
 Slovní zásoba týkající 

se nakupování, druhů 
obchodů, potravin, 
množství a balení, 
fráze používané 
v restauraci a v 
obchodech 

 
 
PT1 
 
 
 
 
PT3 
Z 

 
SŠJZII – téma: Vyprávění o zážitcích 
 

Výstupy Učivo MV,PT 
 Dokáže říci, co dělal v minulosti a uplynulých dnech 
 Umí vyjádřit, co prožil a co se mu líbilo 
 Dokáže vyprávět o svých cestách 
 Umí vyjádřit, co kdy dělal naposledy 
 Má základní informace o tradiční hudbě ve španělsky 

mluvícím světě 

 Minulý čas jednoduchý 
pravidelných i 
nepravidelných sloves 

 Výrazy pro hodnocení 
zážitků 

 Slovesa vyjadřující 
zážitky 

 Slovní zásoba týkající 
se cestování, časová 
určení 

PT4 
 
 
 
 
 
PT6 Z 
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5.5.4 Učební osnovy volitelného / nepovinného předmětu seminář španělštiny pro 

začátečníky III 

 
1.Název předmětu, jeho zkratka a základní popis 
 
Seminář španělštiny pro začátečníky III (SŠJZIII) je nabízen jako povinně volitelný seminář těm 
studentům V, VI, VII a VIII, kteří již absolvovali Seminář španělštiny pro začátečníky I a II nebo znalosti 
a dovednosti z těchto seminářů získali jinde. Seminář má naučit žáka správně komunikovat (ústně i 
písemně) ve španělském jazyce, chápat sdělené informace, poznat kulturu španělsky mluvících zemí, 
a tím vším rozšířit svoje chápání světa a svou možnost uplatnit se v něm. 
 
2. Charakteristika předmětu 

 
Žák se postupně učí správnému vlastnímu projevu a reakcím v daném jazyce, je schopen porozumět 
sdělené informaci a také ji správně interpretovat, je schopen ústního projevu  na veřejnosti, dokáže 
napsat jednoduchý souvislý text. 
Źák se seznámí se základními reáliemi španělsky mluvících zemích, což rozšiřuje jeho možnost chápání 
našeho světa, vede ho ke srovnávání a uznání hodnot jak vlastního národa, tak i národů studované 
oblasti. 
 
3. Klíčové kompetence ve SŠJZIII (viz 5.5.1, 3) 
 
4. Výchovné a vzdělávací strategie v SŠJZIII 
 
 způsob, jakým jsou kompetence rozvíjeny 
kompetence k učení Žák je učitelem veden k aktivnímu učení, pravidelné přípravě a 

vlastnímu hodnocení dosaženého cíle, k spirálovému nabývání 
znalostí, tj. opakování a navazování na již osvojené učivo, 
k vyhledávání a třídění informací a sdělování zajímavých výsledků 
ostatním formou prezentace v hodině nebo na nástěnce. Učitel 
od počátku dbá na povzbuzující atmosféru, sleduje úspěšnost  
jednotlivců, zařazuje hry, písničky.                                                                                         

kompetence k řešení 
problémů 

(viz 5.5.1, 4, kompetence k řešení problémů) 

kompetence komunikativní Učitel komunikuje se žákem v hodině španělsky /instrukce, běžné 
pokyny/, učí ho jazykově správné a v dané oblasti adekvátní reakci 
na sdělení, vede ho k logické formulaci myšlenek v ústním i 
písemném projevu a ke komunikaci bez ostychu /chyby jsou 
očekávanou součástí učebního procesu a žák na ně má právo/.  
Učitel často zařazuje práci ve skupinách a prezentaci výsledků 
takové práce, usměrňuje žáky tak, aby naslouchali ostatním a vedli 
dialog, ve kterém by dokázali věcně obhájit své stanovisko.  

kompetence sociální  
a personální 

(viz 5.5.1, 4, kompetence sociální a personální) 

kompetence občanské (viz 5.5.1, 4, kompetence občanské) 
kompetence pracovní Žák je veden k osvojení základních pracovních návyků a 

k ohleduplnosti k ostatním, k dokončování práce v dohodnutých 
termínech a kvalitě. Je povzbuzován k projevení svých skrytých 
možností a talentů a k poctivé práci bez stresu.  

kompetence existenciální  (viz 5.5.1, 4, kompetence existenciální) 
kompetence akademické Studiem reálií žák získává i takové znalosti, které nelze okamžitě 

prakticky uplatnit, ale usnadní mu další studium a bádání.  
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5. Forma výuky 
 
ročník V VI VII VIII 
Hodin týdně/ 
z toho půlených 2/2 2/2 2/2 2/2 

 
organizace výuky Seminář je nabízen jako povinně volitelný předmět pro kvinty až oktávy. 
 
organizační formy 
práce 

Vyučovací hodina, domácí příprava, práce ve skupinách.  

 
místo realizace Klasická učebna a multimediální učebna. 
 
 
6. Průřezová témata (viz 5.5.1, 6) 
 
7.  Učivo, výstupy, mezipředmětové vazby (MV) a průřezová témata (PT) 
 
1. SŠJZIII pro V, VI, VII, VIII 
 
SŠJZIII - téma: Prázdniny, cestování a turistika 
 

Výstupy Učivo MV 
 Hovoří o prázdninách, dokáže vyjádřit svůj záměr 
 Vyjádří své preference ohledně turistiky 
 Dokáže popsat různé typy ubytování a nabízených 

služeb, umí se na ně zeptat a vytvořit rezervaci v hotelu 
 Umí popsat problém při ubytování a zdvořile požádat o 

jejich nápravu 
 Rozumí stručným instrukcím souvisejícím s cestováním a 

umí je dávat 
 Umí ve skupině naplánovat trasu cesty  
 Umí vybrat z textu potřebnou informaci a použít ji pro 

praktický účel 
 Seznámí se s mayskou kulturou 

 Příslušná slovní 
zásoba 

 Rozkazovací způsob 
 Slovesa „ser“ a 

„estar“ + přídavné 
jméno  

 Předložky „por“, „para“ 
 Práce s mapou ve 

skupině 
 Popis obrázků 
 Globální čtení 
 Budoucí čas: Ir a + inf. 
 

Z, D, OV 
 
VDO 
/PT2/, 
EGS 
/PT3/ 
MV /PT4/ 
EV/PT5/ 

 
SŠJZIII – téma: Obchody, nakupování, oblečení 
 

Výstupy Učivo MV 
 Zná názvy nejdůležitějších obchodů a produktů, které v 

nich lze koupit 
 Zná názvy oblečení a umí oblečení popsat 
 Umí v obchodě nakoupit oblečení, vyjádřit, co potřebuje 

(velikost, barvu, apod.) 
 Zná základní slovní zásobu pro nakupování přes internet 
 Seznámí se s pojmem Fair Trade a jeho fungováním v 

Kolumbii 

 Příslušná slovní 
zásoba 

 Opakování číslovek do 
milionů 

 Opakování zájmen pro 
3. a 4. pád a jejich 
kombinace 

 Opakování 
rozkazovacího způsobu 
a jeho kombinace se 
zájmeny 

 Sloveso "parecer" a 
"parecerse" 

OV, Z 
 
OSV 
/PT1/ 

 
 
 
SŠJZIII – téma: Ekologie 
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Výstupy Učivo MV 
 Vysvětlí, čím může v každodenním životě přispět 

k ochraně životního prostředí a čím mu škodí 
 Vyjádří svůj názor, souhlas a nesouhlas s lidskou činností 

související s životním prostředím 
 Rozumí jednoduchým článkům o problematice životního 

prostředí 

 Příslušná slovní 
zásoba 

 Popis obrázků 
 Globální čtení 
 estar + gerundium, 

nepravidelná a zvratná 
slovesa 

 výrazy pro vyjádření 
názoru, domněky 

BI 
Z 
 
EGS 
/PT3/ 
EV/PT5/ 

 
SŠJZIII – téma: Zvířata, život na venkově 
 

Výstupy Učivo MV 
 Pojmenuje volně žijící a domácí zvířata 
 Popíše prostředí, ve kterém žijí, jejich charakteristiky a 

způsob života 
 Správně používá přítomný čas pravidelných i 

nepravidelných sloves 
 Dokáže vyjádřit náladu, pocity a tělesný stav (např. 

únavu) 
 Zná přírodní prostředí Galapág a umí vysvětlit, čím je 

jedinečné 

 Příslušná slovní 
zásoba 

 Nepravidelná slovesa 
v přítomném čase 

 Použití sloves „estar“ a 
„tener“ pro vyjádření 
nálady a pocitů 

 Textové a větné 
konektory 

 

Z, BI 
 
OSV 
/PT1/ 
EGS 
/PT3/ 
EV/PT5/ 

 
SŠJZIII – téma: Dětství, vyprávění o minulosti 
 

Výstupy Učivo MV 
 Vypráví o svém dětství, o obvyklých a opakovaných 

dějích 
 Umí popsat, jak se život v pravěku a ve středověku lišil od 

současnosti 
 Zvládá základní slovní zásobu pro popis života 

v minulosti 
 Umí pojmenovat nejdůležitější vynálezy a 

elektrospotřebiče 
 Hovoří o událostech, které změnily jeho život a vysvětlí, o 

jakou změnu se jedná 
 Umí vhodně reagovat na překvapivá sdělení 
 Seznámí se s životem předkolumbovských civilizací a 

inckými památkami 

 Příslušná slovní 
zásoba 

 Minulý čas imperfektum 
– pravidelná a 
nepravidelná slovesa 

 Infinitivní slovesné 
vazby „empezar a“, 
„dejar de“, „estar a 
punto de“, „acabar de“, 
„volver a“ 

 Výrazy vyjadřující 
překvapení, údiv, vztek, 
zlost, nudu 

 Tvoření příslovcí 
příponou „-mente“ 

OV, D, Z 
 
EGS 
/PT3/, MV 
/PT4/,  
EV/PT5/ 

 
SŠJZIII – téma: Dětství, vyprávění o minulosti 
 

Výstupy Učivo MV 
 Vypráví o svém dětství, o obvyklých a opakovaných 

dějích 
 Umí popsat, jak se život v pravěku a ve středověku lišil od 

současnosti 
 Zvládá základní slovní zásobu pro popis života 

v minulosti 
 Umí pojmenovat nejdůležitější vynálezy a 

elektrospotřebiče 
 Hovoří o událostech, které změnily jeho život a vysvětlí, o 

jakou změnu se jedná 
 Umí vhodně reagovat na překvapivá sdělení 

 Příslušná slovní 
zásoba 

 Minulý čas imperfektum 
– pravidelná a 
nepravidelná slovesa 

 Infinitivní slovesné 
vazby „empezar a“, 
„dejar de“, „estar a 
punto de“, „acabar de“, 
„volver a“ 

D 
 
OSV 
/PT1/, 
VDO 
/PT2/,  
MV/PT4/ 
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 Seznámí se s životem předkolumbovských civilizací a 
inckými památkami 

 Výrazy vyjadřující 
překvapení, údiv, vztek, 
zlost, nudu 

 Tvoření příslovcí 
příponou „-mente“ 

 
SŠJZIII – téma: Historické události, životopis 
 

Výstupy Učivo MV 
 Zná názvy některých důležitých historických událostí a 

umí o nich stručně referovat 
 Správně používá nepravidelná slovesa v  minulém čase 

jednoduchém 
 Zná základní životopisnou slovní zásobu 
 Čte a převypráví životopis 
 Napíše stručný životopis 

 Příslušná slovní 
zásoba 

 Minulý čas jednoduchý 
– pravidelná a 
nepravidelná slovesa 

 Použití minulého času 
jednoduchého a 
imperfekta pro 
vyprávění v minulosti 

OV, D 
 
OSV 
/PT1/, 
VDO 
/PT2/ 
 

 
SŠJZIII – téma: Příběhy 
 

Výstupy Učivo MV 
 Vypráví příběh v minulosti  
 Správně používá minulé časy 
 Rozumí stručnému obsahu knihy nebo divadelní hry 
 Doplňuje popisy do předloženého příběhu 
 Napíše stručný obsah filmu, který viděl 
 Vypráví příběh, který se mu stal 
 Prezentuje smyšlený příběh, vytvořený ve dvojici/skupině 
 Píše krátké texty na dané téma 
 Dokončuje příběhy bez konce dle vlastní imaginace 
 Seznámí se se životem a dílem některých španělsky 

píšících autorů 

 Slovní zásoba pro 
popis mezilidských 
vztahů a romantických 
příběhů 

 Spojky „porque“, „así 
que“, „como“ 

 Procvičování tvarů 
minulých časů sloves 

 Procvičování užití časů 
u sloves 

 Předložka „a“ ve 4. 
pádě (CD) 

ČJL 
 
MDV 
/PT6/ 
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5.5.5 Učební osnovy volitelného / nepovinného předmětu seminář španělštiny pro 

začátečníky IV 

 
1.Název předmětu, jeho zkratka a základní popis 
 
Seminář španělštiny pro začátečníky IV (SŠJZIV) je nabízen jako povinně volitelný seminář těm 
studentům V, VI, VII a VIII, kteří již absolvovali Seminář španělštiny pro začátečníky I, II a III nebo 
znalosti a dovednosti z těchto seminářů získali jinde. Seminář má naučit žáka správně komunikovat 
(ústně i písemně) ve španělském jazyce, chápat sdělené informace, poznat kulturu španělsky mluvících 
zemí, a tím vším rozšířit svoje chápání světa a svou možnost uplatnit se v něm. 
 
2. Charakteristika předmětu 
 
Žák se postupně učí správnému vlastnímu projevu a reakcím v daném jazyce, je schopen porozumět 
sdělené informaci a také ji správně interpretovat, je schopen ústního projevu  na veřejnosti, dokáže 
napsat jednoduchý souvislý text. 
Źák se seznámí se základními reáliemi španělsky mluvících zemích, což rozšiřuje jeho možnost chápání 
našeho světa, vede ho ke srovnávání a uznání hodnot jak vlastního národa, tak i národů studované 
oblasti. 
 
3. Klíčové kompetence ve SŠJZIV  (viz 5.5.1, 3) 
 
4. Výchovné a vzdělávací strategie v SŠJZIV 
 
 způsob, jakým jsou kompetence rozvíjeny 
kompetence k učení Žák je učitelem veden k aktivnímu učení, pravidelné přípravě a 

vlastnímu hodnocení dosaženého cíle, k spirálovému nabývání 
znalostí, tj. opakování a navazování na již osvojené učivo, 
k vyhledávání a třídění informací a sdělování zajímavých výsledků 
ostatním formou prezentace v hodině nebo na nástěnce. Učitel 
od počátku dbá na povzbuzující atmosféru, sleduje úspěšnost  
jednotlivců, zařazuje hry, písničky.                                                                                         

kompetence k řešení 
problémů 

(viz 5.5.1, 4, kompetence sociální a personální) 

kompetence komunikativní Učitel komunikuje se žákem v hodině španělsky /instrukce, běžné 
pokyny/, učí ho jazykově správné a v dané oblasti adekvátní reakci 
na sdělení, vede ho k logické formulaci myšlenek v ústním i 
písemném projevu a ke komunikaci bez ostychu /chyby jsou 
očekávanou součástí učebního procesu a žák na ně má právo/.  
Učitel často zařazuje práci ve skupinách a prezentaci výsledků 
takové práce, usměrňuje žáky tak, aby naslouchali ostatním a vedli 
dialog, ve kterém by dokázali věcně obhájit své stanovisko.  

kompetence sociální  
a personální 

(viz 5.5.1, 4, kompetence k řešení problémů) 

kompetence občanské (viz 5.5.1, 4, kompetence občanské) 
kompetence pracovní Žák je veden k osvojení základních pracovních návyků a 

k ohleduplnosti k ostatním, k dokončování práce v dohodnutých 
termínech a kvalitě. Je povzbuzován k projevení svých skrytých 
možností a talentů a k poctivé práci bez stresu.  

kompetence existenciální (viz 5.5.1, 4, kompetence existenciální) 
kompetence akademické Studiem reálií žák získává i takové znalosti, které nelze okamžitě 

prakticky uplatnit, ale usnadní mu další studium a bádání.  
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5. Forma výuky 
 
ročník V VI VII VIII 
Hodin týdně/ 
z toho půlených 2/2 2/2 2/2 2/2 

 
organizace výuky Seminář je nabízen jako povinně volitelný předmět pro kvinty až oktávy. 
 
organizační formy 
práce 

Vyučovací hodina, domácí příprava, práce ve skupinách.  

 
místo realizace Klasická učebna a multimediální učebna. 
 
 
6. Průřezová témata  (viz 5.5.1, 6) 
 
 
7.  Učivo, výstupy, mezipředmětové vazby (MV) a průřezová témata (PT)SŠJZIV pro V, VI, VII, 
VIII 
 
SŠJZIV – téma: Svátky a oslavy 
 

Výstupy Učivo MV,PT 
 Rozumí významu /histor., nábožen./ španělských státních 

svátků 
 Popisuje způsob oslav českých, španělských a 

latinskoamerických svátků 
 Formuluje přání k příležitostem různých oslav 
 Žák zvládá nepřímou řeč v přítomném čase, dokáže 

předat vzkaz, reprodukovat sdělení 
 Umí vyjádřit, co chce udělat a za jakým účelem 
 Učí se používat zvolací věty 
 Řadí správně odstavce článku na dané téma 
 Přiřadí správně titulky k článkům z novin 
 Popisuje komiks 
 Pracuje s textem a jeho interpretací 

 Příslušná slovní 
zásoba 

 Reálie 
 Sloveso „soler“ 
 Subjuntiv přítomného 

času pravidelných a 
nepravidelných sloves 

 Vyjádření prání (que + 
subjuntiv) 

 Použijí spojky 
„que“ s indikativem a 
se subjuntivem 

 Slovesa „querer“ a 
„preferir“ s infinitivem a 
s „que“ + subjuntiv 

 Účelové věty vedlejší 
(„para“, „para que“) 

 Opakování osobních 
zájmen pro 3. a 4. pád 
Zvolací věty 

 Poslech folklorních 
nahrávek 

 Práce s novinami 

OV, HV 
 
OSV 
/PT1/ 
EGS 
/PT3/ 
MV /PT4/ 
MDV 
/PT6/ 
NN/PT7/ 

 
SŠJZIV – téma: Sdělovací prostředky, mezilidské vztahy 
 

Výstupy Učivo MV,PT 
 Umí popsat povahu člověka a pojmenovat jeho vlastnosti 
 Popisuje jednotlivé lidské vlastnosti a jak by se člověk 

choval v určité situaci 
 Vyjadřuje, jak vnímá lidi ve svém okolí 
 Hovoří o světě známých osobností  
 Různými způsoby vyjadřuje svůj kladný nebo záporný 

vztah k nejrůznějším činnostem 
 Napíše ve skupině krátkou divadelní / rozhlasovou hru 

 Příslušná slovní 
zásoba 

 Podmiňovací způsob 
pravidelných a 
nepravidelných sloves 

 Časování sloves typu 
„gustar“ 

HV, Z 
 
OSV 
/PT1/ 
EGS 
/PT3/ 
MV /PT4/ 
MDV 



5.5 Španělský jazyk 

 

 Seznámí se s některými španělskými sdělovacími 
prostředky (noviny, časopisy, televize) 

 Argentina 

 Sloveso „poner“, jeho 
významy a použití 

/PT6/ 
 

 
SŠJZIV – téma: Zdraví a nemoc 
 

Výstupy Učivo MV 
 Hovoří o symptomech nemoci 
 Pojmenuje diagnózu 
 Dá instrukce k cvičení 
 Zná názvy běžných léků 
 Popíše návštěvu u lékaře, pobyt v nemocnici 
 Umí hovořit o uzdravení i úmrtí 
 Umí hovořit o zdravém životním stylu a prevenci 

zdravotních problémů 
 Popíše základní hygienické návyky 
 Umí dát doporučení 
 Salsa 

 Opakování časů u 
sloves 

 Příslušná slovní 
zásoba 

 Opakování 
rozkazovacího způsobu 
a subjuntivu 

 Přídavná jména se 
slovesy „ser“ a „estar“ a 
jejich význam 

 Výrazy „deberías“, „yo 
que tú“, apod. 

 Použití gerundia a 
infinitivu pro krácení 
vedlejších vět 

BI, TV 
 
OSV 
/PT1/, MV 
/PT4/ 

 
SŠJZIV – téma: Literatura 
 

Výstupy Učivo MV 
 Umí pojmenovat různé literární žánry a vysvětlit, co je pro 

ně typické 
 Vypráví v minulém čase příběhy a správně používá 

minulé časy 
 Je schopen převyprávět děj knížky, kterou přečetl, filmu, 

který viděl, apod. 
 Ve vyprávění používá časovou souslednost 

 Příslušná slovní 
zásoba 

 Používání minulých 
časů 

 „estar“ + gerundium 
v minulém čase 

 Časová souslednost 
 Četba povídek a děl 

španělských autorů ve 
zjednodušené verzi 

ČJL 
 
OSV 
/PT1/, 
MDV 
/PT6/ 

 
SŠJZIV - téma: Objevení, dobytí a kolonizace Latinské Ameriky 
 

Výstupy Učivo MV,PT 
 Zná osobnost Kryštofa Kolumba, Hernána Cortése a další 

důležité osobnosti ze Španělska i předkolumbovských 
civilizací a jejich význam 

 Ukáže na mapě trasy cest, vypráví o jejich životě 
 Vypráví o objevení Ameriky, zná datum této události, 
 které je státním svátkem v řadě zemí 
 Poznává památky připomínající tuto událost 

 Reálie 
 Práce s mapami 
 Fotografie histor. 

památek 
 /socha v Barceloně, 

hrobka v Seville/ 
 Opakování min. časů 
 Procvičování 

souslednosti časové 
 Použití členu 

Z, D 
 
VDO 
/PT2/, 
EVG 
/PT3/,  
MV /PT4/ 

 
SŠJZIV – téma: Extrémní sporty, zkušenosti, neobvyklé zážitky 
 

Výstupy Učivo MV,PT 
 Hovoří o sportu, volnočasových aktivitách a svých 

zážitcích a zkušenostech 
 Používá minulý čas složený pro vyjadřování svých zážitků 

a zkušeností 

 Příslušná slovní 
zásoba 

 Minulý čas složený – 
pravidelná a 

TV 
 
OSV 
/PT1/ 
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 Správně používá minulý čas složený, minulý čas 
jednoduchý a imperfektum 

nepravidelná slovesa a 
jeho použití 

 Opakování minulých 
časů 

 
SŠJZIV – téma: Volný čas, osobní schopnosti a dovednosti, mezilidské vztahy 
 

Výstupy Učivo MV,PT 
 Umí vyjádřit svá přání a naděje 
 Napíše dopis / e-mail kamarádovi, ve kterém navrhne 

společný program a umí na takový e-mail odpovědět.  
 Navrhne kamarádovi, jak spolu stráví volný víkend, 

vhodně reaguje a umí jeho návrhy zdvořile přijmout nebo 
odmítnout 

 Umí různými způsoby vyjádřit, co je pro něj snadné a co 
mu působí problémy, v čem je dobrý, apod. 

 Příslušná slovní 
zásoba 

 Výrazy „espero (que)“, 
„ojalá (que)“, „tengo 
ganas de (que)“, „me 
gustaría“ s infinitivem a 
subjuntivem 

 Slovesa „ir“, „venir“, 
„traer“, „llevar“ a jejich 
použití 

 
OSV 
/PT1/ 

 
SŠJZIV – téma: Španělsky mluvící obyvatelé USA, Spanglish 
 

Výstupy Učivo MV,PT 
 Zdá význam hispánského obyvatelstva USA, jejich 

kulturu, problémy, příležitosti 
 Seznamuje se se životem a dílem některých významných 

osobností hispánského původu 
 Zná fenomén Spanglish, umí vysvětlit rozdíly mezi tímto 

jazykem a španělštinou, přečte krátký text ve Spanglish 

 Příslušná slovní 
zásoba 

 Elativ „-ísimo“ 
 Zdrobněliny „-ito/a“ 
 Práce s textem 

v Spanglish, příklady 
slovní zásoby 

Z, OV 
 
EVG 
/PT3/, MV 
/PT4/ 
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5.5.6 Učební osnovy nepovinného předmětu konverzace ze španělského jazyka  

 
1. Název předmětu, jeho zkratka a základní popis 
 
Konverzace španělského jazyka (KŠJ) má naučit žáka správně komunikovat ústně v daném jazyce, 
chápat sdělené informace, poznat kulturu dané oblasti, a tím vším rozšířit svoje chápání světa a svou 
možnost uplatnit se v něm. 
 
2. Charakteristika předmětu 
Cílem je, aby žák mluvil španělský, aby komunikoval nejlepším možným způsobem s jazykovými 
nástroji, které má, tj. s využitím látky a slovní zásoby naučených v hodinách Španělského jazyka.  
(viz 5.5.1, 2) 
V prvním ročníku předmět KŠJ vyučuje český učitel, který zároveň vyučuje ve třídě předmět 
Španělský jazyk, osnovy obou předmětů se proto shodují.  
 
3. Forma výuky 
ročník I II III IV VI 
Hodin týdně/ 
z toho půlených 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 

 
organizační formy 
práce 

Vyučovací hodina, domácí příprava, domácí úkoly, soutěže, individuální 
konzultace, hry… 

 
místo realizace Klasická učebna, multimediální učebna. 
 
4.  Výstupy a učivo 
 
4.1 I. ročník – téma: Úvod do studia ŠJ 

 
Výstupy Učivo 

 Zvládá španělskou výslovnost 
 Zná abecedu a umí hláskovat své jméno 
 Přečte foneticky správně jednoduchý text 
 Opakuje věty se správnou intonací 
 Rozumí základním pokynům při práci ve třídě 
 Umí zapsat správně jednoduchý text   
 Pojmenuje předměty ve třídě  
 Zeptá se španělsky na název předmětu     

 Španělská abeceda 
 Hláskování jmen a slov 
 Výslovnost obtížných hlásek 
 Hlasité čtení, zpěv, recitace 
 Základní slovesa 
 Kladení otázky 

 
I. ročník – téma: Pozdravy a jednoduchá sdělení 
 

Výstupy Učivo 
 Umí pozdravit 
 Dokáže představit sebe a své přátele 
 Poděkuje 
 Klade jednoduché otázky, reaguje 
 Zná španělská jména osob, názvy zemí a národností 
 Počítá do 20 
 Umí říct odkud je 
 Odliší tykání a vykání 
 Rozliší podle intonace větu oznamovací, tázací a zvolací 
 Orientuje se na mapě Španělska a Latinské Ameriky 

 Ano, ne 
 Sloveso být „ser“, „llamarse“ 
 Základní slovesa, zápor u sloves 
 Číslovky do 20 
 Názvy osob, zemí, národností 
 Vykání a tykání 
 Pozdravy 

 
I. ročník – téma: Ve třídě 
 

Výstupy Učivo 
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 Umí pojmenovat předměty ve třídě a další základní 
osobní předměty 

 Umí vyjádřit svůj věk a zeptat se na něj 
 Umí říct datum, zná názvy dnů, měsíců a ročních dob 
 Umí říct odkud je 
 Odliší tykání a vykání 
 Rozliší podle intonace větu oznamovací, tázací a zvolací 
 Orientuje se na mapě Španělska a Latinské Ameriky 
 Rozezná přízvučnou slabiku 
 Školní rok ve Španělsku, prázdniny a svátky 

 Názvy školních potřeb a dalších 
osobních předmětů 

 Sloveso „tener“ 
 Číslovky do 31 
 

 
I. ročník – téma: Vyučování 
 

Výstupy Učivo 
 Umí popsat základní činnosti při vyučování 
 Umí se zeptat na čas i správně odpovědět 
 Umí popsat vyučovací předměty 
 Umí popsat rozvrh hodin 
 Španělský vzdělávací systém, španělské známkování, 

předměty a rozvrh hodin 

 Časování sloves slovesných tříd –
ar, -er, -ir 

 Názvy dny v týdnu a jejich použití 
při vyjadřování činností, které se 
každý týden opakují 

 Slovní zásoba pro činnosti při 
vyučování 

 Školní předměty 
 Čas 

 
I. ročník – téma: Každodenní život 
 

Výstupy Učivo 
 Umí hovořit o každodenních činostech 
 Pojmenovat barvy 
 Hovoří o svých zálibách, koníčcích 
 Zvládá základní slovní zásobu ohledně sportu 
 Vyjadřuje svůj názor, souhlas a nesouhlas 
 Seznámí se s časovými odlišnostmi v každodenním 

životě ve Španělsku a v České republice 
 Zná některé známé osobnosti španělské moderní hudby 

 Časování zvratných sloves 
 Sloveso „salir“ 
 Číslo a rod přídavných jmen 
 Sloveso „gustar“ a jeho použití 
 Sloveso „jugar“ 

 
I. ročník – téma: Moje rodina a přátelé 
 

Výstupy Učivo 
 Umí představit svou rodinu 
 Popsat fyzický vzhled a povahu člověka 
 Umí vysvětlit, jak fungují dvě příjmení ve španělsky 

mluvících zemích 
 Zvládá popis osob 
 Zvládá číslovky do 100 
 Popisuje osoby za pomoci obrázků, fotografií 
 Poslouchá a rozumí nahrávkám k tématu 
 Má základní představu o oslavách ve Španělsku a LA 
 Umí popsat obvyklý denní program členů vlastní  

domácnosti 

 Slovní zásoba pro vyjádření 
příbuzenských vztahů 

 Číslovky do 100 
 Přivlastňovací zájmena 
 
 

 
I. ročník – téma: Můj domov 
 

Výstupy Učivo 
 Je schopen popsat dům, ve kterém žije 
 Nakreslí plánek domu nebo bytu a popíše jeho vnitřní 

uspořádání 
 Je schopen popsat svůj pokoj a jeho vybavení 

 Slovní zásoba pro popis domu a 
bytu 

 Slovesa „estar“ a „hay“ 
 Místní předložky  
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 Umí popsat umístění v prostoru 
 Přiřadí vhodný text k obrázku 
 Orientuje se ve španělské adrese a umí vysvětlit, co 

znamenají jednotlivé údaje v ní uvedené 
 Seznámí se s různými možnostmi bydlení ve Španělsku 

 Řadové číslovky 
 

 
4.2 II. ročník 
 
Výstupy Učivo 

II. ročník – téma: Naše škola 

 Umí popsat budovu své školy, učebny a 
další prostory 

 Zná názvy vyučovaných předmětů, 
známek 

 Umí pojmenovat učební pomůcky a 
veškeré zařízení 

 Správně tituluje všechny zaměstnance 
školy 

 Hovoří o chodu školy 
 Vypráví o mimoškolních aktivitách 
 Zformuluje svou představu ideální školy 

 - Hry na slovní zásobu: pexeso aj. (budovy) 
 - Konversace o rozvrhu, předmětech a známkách. 
 - Organizace mimoškolních aktivit (blog, webová 

stránka). 
 - Jaký je tvůj dům: každý popíše svůj dům a ostatní 

ho nakreslí. 
 - Ping-Pong otázky a odpovědi: ve skupinách; 

poslouchá se nebo čte se text a každý tým klade 
otázky dalšímu týmu, který musí správně 
odpovědět. 

II. ročník – téma: Ve městě 

 Pojmenuje architektonické prvky města 
 Popíše, ve kterém obchodě se co 

prodává 
 Vyptá se na cestu, správně pojmenuje 

dopravní prostředky 
 Umí popsat svou čtvrť 
 Umí v obchodě požádat o informace, 

zeptat se na cenu 
 Umí vyjádřit svá přání a čemu dává 

přednost 
 Zvládá číslovky do 1000 
 Přiřadí vhodný text k obrázku 
 Vytvoří krátký dialog 
 Zná španělské kulturní symboly 

 - Hry na slovní zásobu: pexeso aj. (města). 
 - Hra na prodavače a kupující. Simulace skutečné 

situace. 
 - Doprava ve městě: popis a diskuse. 
 - Hra s čísly (s kostkami a čísly v tabulce) 
 - Hra na orientaci ve městě (s mapou, dopravou…) 
 - Kam jdeš?: Jeden student popíše trasu a další to 

zakresluje do mapy. 

II. ročník – téma: Lidské tělo, bolesti a oblečení 

 Popisuje, jak je osoba oblečená 
 Umí popsat části těla 
 Umí hovořit o bolesti 
 Podstatná jména umí nahradit zájmenem 
 Umí vyjádřit emoce (strach, apod.) 
 Seznámí se s módou ve španělsky 

mluvících zemích 

 - Hry na slovní zásobu: pexeso aj. (lidské tělo). 
 - Návtěva lékaře, symptomy a léčba. Jak se cítíš?: 

každý student si vymyslí nějaké symptomy a 
vysvětlí je lékaři. Lékař navrhuje léčbu. 

 - Hry na slovní zásobu: pexeso aj. (oblečení). 
 - Jak je oblečený spolužák? 
 - Jak je oblečen ten, který je na fotce?: jeden 

popíše a druhý nakreslí nebo určí, kdo to je. 
II. ročník – téma: Jídlo a stravování 

 Zná názvy základních potravin a jídel 
 Umí sestavit jídelní lístek 
 Umí si objednat i nabídnout jídlo  
 Umí utvořit a správně používat přítomný 

čas průběhový 
 Zná některá typická jídla Španělska 

 - Hry na slovní zásobu: pexeso aj. (jídlo). 
 - Pantomima o jídle: jedna skupina pantomimicky 

předvede přípravu jídla a další tým to popisuje 
slovy (přítomný čas průběhový). 

 - Popis jídla a ingredience (hádanky). 
 - Ve skupinách vytvořit web s diskusí o jídlech. 
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 - Komentátor: Ve skupině studenti připraví 
komentář ke shlédnutému videu, jako kdyby byli 
novináři. 

II. ročník – téma: Volný čas  

 Hovoří o svých volnočasových 
činnostech 

 Popíše své plány na víkend / na 
prázdniny 

 Pozve kamarády, aby trávili volný čas 
společně 

 Umí pozvání přijmout i zdvořile odmítnout 
 Umí požádat o dovolení, zdvořile požádat 

o pomoc, laskavost, apod. 
 Vyjádří správně nutnost, možnost a 

zákaz 
 Seznámí se možnostmi trávení volného 

času v Madridu, Buenos Aires a Cd. 
México 

 - Hry na slovní zásobu: pexeso aj. (volný čas). 
 - Popsat příběh: žáci dostanou obrázky a musí je 

popsat. 
 - Dohodnout se SMSkou na společném plánu na 

víkend (psaní krátkých zpráv). 
 - Šílená historka: Aby studenti vyprávěli o volném 

čase, každý žák vymyslí příběh, napíše jednu větu 
a podá papír sousedovi. Každý píše svůj příběh, 
ale jen jednu větu na každý papír. Pak se snažíme 
ujasnit každý příběh. 

II. ročník – téma: Vyprávění minulých zážitků 

 Hovoří o svých zážitcích v minulosti 
 Umí hovořit o minulých událostech 
 Rozumí jednoduchým příběhům z 

nahrávky 
 Vypráví, co dělal včera, o víkendu, o 

prázdninách 
 Vyhledává ve slovníku potřebné výrazy  
 Tvoří krátké dialogy 

 - Hry na slovní zásobu: pexeso aj. (minulé události/ 
běžné aktivity). 

 - Vymýšlet si příběhy: na základě obrázku 
vypravíme děj před, během a po tom, co vidíme. 

 - Detektiv: každá skupina dostane několik stop a 
situací a z nich má vyvodit závěr. 

II. ročník – téma: Příroda, zvířata a životní prostředí  

 Zná jména zvířat a jejich části těla 
 Umí popsat zvíře, jeho vzhled, život, 

charakteristiky a problémy 
 Zná některé velké přírodní parky ve 

španělsky mluvících zemích 

 - Hry na slovní zásobu: pexeso a jiné (zvířata a 
životní prostředí). 

 - Uhádnout zvíře: Popsat zvíře a hádat, které to je. 
 - Nové zvíře: Popsat zvíře, které neexistuje, a jiný 

žák ho nakreslí. 
 - Jaká je krajina?: Popsat krajinu a jiný žák ji 

nakreslí. 
 
4.3 III. ročník  
 
Výstupy Učivo 

III. ročník – téma: Prázdniny, cestování a turistika 

 Hovoří o prázdninách, dokáže vyjádřit svůj 
záměr 

 Vyjádří své preference ohledně turistiky 
 Dokáže popsat různé typy ubytování a 

nabízených služeb, umí se na ně zeptat a 
vytvořit rezervaci v hotelu 

 Umí popsat problém při ubytování a 
zdvořile požádat o jejich nápravu 

 Rozumí stručným instrukcím souvisejícím 
s cestováním a umí je dávat 

 Umí ve skupině naplánovat trasu cesty  
 Umí vybrat z textu potřebnou informaci a 

použít ji pro praktický účel 

 - Hry na slovní zásobu: pexeso aj. (prázdniny, 
cestování a turistika). 

 - Hotely: studenti vymyslí reklamu pro hotel na 
fotce – vymyslí služby, ceny, apod. 

 - Reklamace špatných služeb v hotelu. Skutečné 
formuláře. 

 - Web hotelu: vytvoříme web s informacemi a 
službami. 

 - Radio divadlo: každá skupina připraví část 
rozhlasové hry (dialogy a zvukové efekty), poté 
hru předvedou jako by byla v rádiu. Rozmístí se 
přitom tak, aby je ostatní skupiny neviděly.  
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III. ročník – téma: Ekologie 

 Vysvětlí, čím může v každodenním životě 
přispět k ochraně životního prostředí a čím 
mu škodí 

 Vyjádří svůj názor, souhlas a nesouhlas 
s lidskou činností související s životním 
prostředím 

 Rozumí jednoduchým článkům o 
problematice životního prostředí 

 - Hry na slovní zásobu: pexeso aj. (ekologie). 
 - Ekologická kampaň: o skutečném problému, 

vytvořit plán, nápady, rozšíření informací o 
kampani. 

 - Dotazník o ekologii: vytvořit a udělat ve škole. 

III. ročník – téma: Zvířata, život na venkově 

 Pojmenuje volně žijící a domácí zvířata 
 Popíše prostředí, ve kterém žijí, jejich 

charakteristiky a způsob života 
 Správně používá přítomný čas 

pravidelných i nepravidelných sloves 
 Dokáže vyjádřit náladu, pocity a tělesný 

stav (např. únavu) 
 Zná přírodní prostředí Galapág a umí 

vysvětlit, čím je jedinečné 

 - Hry na slovní zásobu: pexeso aj. (Zvířata, život 
na venkově). 

 - Studenti vyhledají na internetu informace o 
chovu různých zvířat a prezentují je ve třídě. 

III. ročník – téma: Dětství, vyprávění o minulosti 

 Vypráví o svém dětství, o obvyklých a 
opakovaných dějích 

 Umí popsat, jak se život v pravěku a ve 
středověku lišil od současnosti 

 Zvládá základní slovní zásobu pro popis 
života v minulosti 

 Umí pojmenovat nejdůležitější vynálezy a 
elektrospotřebiče 

 Hovoří o událostech, které změnily jeho 
život a vysvětlí, o jakou změnu se jedná 

 Umí vhodně reagovat na překvapivá 
sdělení 

 Seznámí se s životem předkolumbovských 
civilizací a inckými památkami 

 - Hry na slovní zásobu: pexeso aj. (dětství, 
vyprávění o minulosti). 

 - Vymýšlení příběhů: na základě staré fotky, 
kterou studenti dostanou, vyprávějí děj před, 
během a po tom, co vidí na fotce. 

 - Film s předkolumbovskou tematikou (También 
la lluvia, Apokalipto) ve španělštině se 
španělskými titulky - rozbor, scény, dabovaní. 

 - O průmyslové revoluci: „Moderní doba“ od 
Chaplina „ve španělštině“ se španělskými titulky) 
- rozbor, scény, dabovaní. 

III. ročník – téma: Historické události, životopis 

 Zná názvy některých důležitých 
historických událostí a umí o nich stručně 
referovat 

 Správně používá nepravidelná slovesa 
v  minulém čase jednoduchém 

 Zná základní životopisnou slovní zásobu 
 Čte a převypráví životopis 
 Napíše stručný životopis 

 - Hry na slovní zásobu: pexeso aj. (historické 
události, životopis). 

 - Situace na reagování: přečíst popis situace a 
vysvětlit, jak bych reagoval. 

 - Píšeme noviny. Zprávy o tom, co se stalo. 
 - Radiožurnál: Zprávy. Studenti dostanou zprávy 

a musí o nich improvizovaně mluvit. 
 - Hlavolam komiksu: Studenti dostanou komiks 

rozstříhaný na obrázky a podle textu musí 
obrázky seřadit.  

III. ročník – téma: Příběhy 

 Vypráví příběh v minulosti  
 Správně používá minulé časy 
 Rozumí stručnému obsahu knihy nebo 

divadelní hry 
 Doplňuje popisy do předloženého příběhu 
 Napíše stručný obsah filmu, který viděl 
 Vypráví příběh, který se mu stal 

 - Hry na slovní zásobu: pexeso aj. (příběhy). 
 - Text do komiksu: Studenti dostanou komiks 

s vymazaným textem a podle obrázků text 
vhodně doplní.  

 - Studenti mluví o (části) filmu, který viděli. 
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 Prezentuje smyšlený příběh, vytvořený ve 
dvojici/skupině 

 Píše krátké texty na dané téma 
 Dokončuje příběhy bez konce dle vlastní 

imaginace 
 Seznámí se se životem a dílem některých 

španělsky píšících autorů 

 - Vymýšlení příběhu: Každý dostane kartičky se 
slovesy, podstatnými a přídavnými jmény a 
vytvoří příběh, ve kterém se tato slova objeví. 

 - Improvizace příběhu: vypráví se nebo čte 
příběh a vysvětlí slovní zásoba. Poté studenti 
dostávají kartičky s obrázky a podle nich upravují 
příběh, který se vypráví.  

 
4.4  IV. ročník  
 
Výstupy Učivo 

IV. ročník – téma: Svátky a oslavy 

 Rozumí významu /histor., nábožen./ 
španělských státních svátků 

 Popisuje způsob oslav českých, 
španělských a latinskoamerických svátků 

 Formuluje přání k příležitostem různých 
oslav 

 Žák zvládá nepřímou řeč v přítomném 
čase, dokáže předat vzkaz, reprodukovat 
sdělení 

 Umí vyjádřit, co chce udělat a za jakým 
účelem 

 Učí se používat zvolací věty 
 Řadí správně odstavce článku na dané 

téma 
 Přiřadí správně titulky k článkům z novin 
 Popisuje komiks 
 Pracuje s textem a jeho interpretací 

 - Hry na slovní zásobu: pexeso aj. (svátky a 
oslavy). 

 - Konverzace o svátcích a oslavách: Každá 
skupina připraví papírky se slovy a další skupina 
z nich vytvoří popis nějaké oslavy. 

 - Překlady: studenti vyhledají články o oslavách ve 
ŠJ, přeloží do ČJ a pak jiná skupina do ŠJ. 

 - Tlumočení: student vysvětluje oslavu/svátek ve 
ŠJ a tlumočí do ČJ. Pak z ČJ do ŠJ. 

 - Připravíme a uděláme oslavu. 

IV. ročník – téma: Sdělovací prostředky, mezilidské vztahy 

 Umí popsat povahu člověka a pojmenovat 
jeho vlastnosti 

 Popisuje jednotlivé lidské vlastnosti a jak 
by se člověk choval v určité situaci 

 Vyjadřuje, jak vnímá lidi ve svém okolí 
 Hovoří o světě známých osobností  
 Různými způsoby vyjadřuje svůj kladný 

nebo záporný vztah k nejrůznějším 
činnostem 

 Napíše ve skupině krátkou divadelní / 
rozhlasovou hru 

 Seznámí se s některými španělskými 
sdělovacími prostředky (noviny, časopisy, 
televize) 

 Argentina 

 Hry na slovní zásobu: pexeso aj. (sdělovací 
prostředky, mezilidské vztahy). 

 - Scény z filmu: popsat povahy postav. („Gru, mi 
villano favorito“, atd.)  

 - Každá skupina vymyslí děj pro Telenovelu. 
Vybere se nejlepší, každá skupina dostane jednu 
scénu, připraví si ji a pak se hraje „divadlo“. 

 - Podíváme se na scény z filmu a napodobujeme 
herce. 

 - Hledá se partnerka: Každý student se vymyslí 
osobnost, napíše pro ni „anuncio personal“ a 
vytvoří se partneři. 

 - Argentinský den: Mate, asado, gauchos, fútbol.  

IV. ročník – téma: Zdraví a nemoc 

 Hovoří o symptomech nemoci 
 Pojmenuje diagnózu 
 Dá instrukce k cvičení 
 Zná názvy běžných léků 
 Popíše návštěvu u lékaře, pobyt 

v nemocnici 
 Umí hovořit o uzdravení i úmrtí 

 - Hry na slovní zásobu: pexeso aj. (zdraví a 
nemoc). 

 - Do nemocnice: hrajeme reálnou situaci, příjem a 
pobyt na oddělení. Pak se každý student vymyslí 
příznaky a baví se o nich s doktorem. 

 - Preventivní kampaň: proti kouření, tuku, fast 
foodu,… 

 - Hudba: složit a zazpívat písničku. 
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 Umí hovořit o zdravém životním stylu a 
prevenci zdravotních problémů 

 Popíše základní hygienické návyky 
 Umí dát doporučení 
 Salsa 
IV. ročník – téma: Literatura 

 Umí pojmenovat různé literární žánry a 
vysvětlit, co je pro ně typické 

 Vypráví v minulém čase příběhy a 
správně používá minulé časy 

 Je schopen převyprávět děj knížky, kterou 
přečetl, filmu, který viděl, apod. 

 Ve vyprávění používá časovou 
souslednost 

 - Hry na slovní zásobu: pexeso aj. (literatura). 
 - Čtení ve ŠJ (+ film), vyprávění a diskuse. 
 - Přečteme začátek nějakého příběhu a podle 

obrázků, které studenti dostanou, vytvoří děj 
příběhu. 

IV. ročník – téma: Objevení, dobytí a kolonizace Latinské Ameriky 

 Zná osobnost Kryštofa Kolumba, Hernána 
Cortése a další důležité osobnosti ze 
Španělska i předkolumbovských civilizací 
a jejich význam 

 Ukáže na mapě trasy cest, vypráví o jejich 
životě 

 Vypráví o objevení Ameriky, zná datum 
této události, 

 které je státním svátkem v řadě zemí 
 Poznává památky připomínající tuto 

událost 

 - Hry na slovní zásobu: pexeso aj. (objevení, 
dobytí a kolonizace Latinské Ameriky). 

 - Studenti ve skupinách připraví prezentaci o 
různých osobnostech, diskuse: (Kryštof 
Kolumbus, Hernán Cortés, Pizarro, Motecuhzoma 
II, Atahualpa…) 

 - Studenti vytvoří chronologickou mapu kolonizace 
Ameriky.  

IV. ročník – téma: Extrémní sporty, zkušenosti, neobvyklé zážitky 

 Hovoří o sportu, volnočasových aktivitách 
a svých zážitcích a zkušenostech 

 Používá minulý čas složený pro 
vyjadřování svých zážitků a zkušeností 

 Správně používá minulý čas složený, 
minulý čas jednoduchý a imperfektum 

 - Hry na slovní zásobu: pexeso aj. (extrémní 
sporty, zkušenosti, neobvyklé zážitky). 

 - Sportovní noviny: studenti improvizují sportovní 
komentář ke shlédnutému videu.  

 - Kurz sportu: studenti si ve skupině vyberou 
nějaký sport a ostatní naučí, jak na něj. 

IV. ročník – téma: Volný čas, osobní schopnosti a dovednosti, mezilidské vztahy 

 Umí vyjádřit svá přání a naděje 
 Napíše dopis / e-mail kamarádovi, ve 

kterém navrhne společný program a umí 
na takový e-mail odpovědět.  

 Navrhne kamarádovi, jak spolu stráví 
volný víkend, vhodně reaguje a umí jeho 
návrhy zdvořile přijmout nebo odmítnout 

 Umí různými způsoby vyjádřit, co je pro 
něj snadné a co mu působí problémy, 
v čem je dobrý, apod. 

 - Hry na slovní zásobu: pexeso aj. (volný čas, 
osobní schopnosti a dovednosti, mezilidské 
vztahy). 

 - Dohodnout se SMSkou na společném plánu na 
víkend (psaní krátkých zpráv). 

IV. ročník – téma: Španělsky mluvící obyvatelé USA, Spanglish 

 Zdá význam hispánského obyvatelstva 
USA, jejich kulturu, problémy, příležitosti 

 Seznamuje se se životem a dílem 
některých významných osobností 
hispánského původu 

 Zná fenomén Spanglish, umí vysvětlit 
rozdíly mezi tímto jazykem a 

 - Hry na slovní zásobu: pexeso aj. (španělsky 
mluvící obyvatelé USA, Spanglish). 

 - Tematický film: rozbor, dabování, diskuse. 
(Spanglish nebo jiný) 

 - Dabováná filmu ve spanglish. Improvizovat text 
ve spanglish. 
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španělštinou, přečte krátký text ve 
Spanglish 

 
4.5  V. ročník  
 
Výstupy Učivo 

V. ročník – téma: Přání a předpovědi do budoucna 

 Hovoří o budoucnosti 
 Dělá plány a předpovědi 
 Správně používá 

podmínkové věty 1. typu 
 Porovná nejčastější české a 

španělské pověry 

 Příslušná slovní zásoba 
 Budoucí čas jednoduchý pravidelných a nepravidelných sloves 
 Podmínkové věty 1. typu 
 Vyjádření plánu a předpovědi v časové souslednosti 
 Sloveso „quedar(se)“ a jeho významy 
 Člen „lo“ + příd. jméno 

V. ročník – téma: Náboženství 

 Zná význam náboženství ve 
Španělsku a Latinské 
Americe a porovná ho 
s Českou republikou 

 Seznamuje se se slavením 
nejdůležitějších 
křesťanských svátků ve 
Španělsku 

 Umí španělsky pojmenovat 
nejvýznamnější světová 
náboženství a jejich 
příslušníky 

 Příslušná slovní zásoba 
 Opakování stupňování 

V. ročník – téma: Vzdělání 

 Umí popsat český a 
španělský vzdělávací 
systém a porovnat je 

 Vysvětlí výhody a nevýhody 
běžného a alternativního 
školství 

 Diskutuje o polemických 
otázkách školství (mobilní 
telefony, vztahy mezi 
spolužáky, metody 
hodnocení, zapojení rodičů, 
apod.), o možnostech a 
významu studia v zahraničí 

 Chápe význam 
mimoškolních vzdělávacích 
a volnočasových aktivit  

 Používá vedlejší věty 
vztažné 

 Příslušná slovní zásoba 
 Vedlejší věty časové, časové spojky „cuando“, „hasta (que)“, 

„antes de (que)“, „después de (que)“ 
 Subjuntiv pro vyjádření možnosti 
 Vedlejší věty vztažné s předložkou 

V. ročník – téma: Sport a hry 

 Zná názvy letních a zimních 
sportů 

 Hovoří o svých oblíbených 
sportech a sportovních 
hrách 

 Vysvětlí důležitost pohybu 
pro zdraví 

 Příslušná slovní zásoba 
 Reálie 
 Opakování minulých časů 
 Opakování ukazovacích zájmen 
 Řadové číslovky 
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 Popíše pohyb těla 
 Vysvětlí pravidla své 

oblíbené sportovní hry 
 Popíše sportovní stadion a 

jeho atmosféru 
 Poznává u nás méně 

obvyklé národní sporty 
/Baskicko/, umí referovat o 
mezinárodních sportovních 
událostech 

 Rozumí sportovním zprávám  
  
 V. ročník – téma: Bydlení 

 Popisuje různé typy domů a 
bytů, ubytování pro 
studenty, porovnává je a 
umí vyjádřit jejich přednosti 
a nedostatky 

 Pojmenuje a popíše běžné 
práce v domácnosti 

 Hovoří o domácích 
elektrických přístrojích 

 Zná názvy nádobí a 
kuchyňského zařízení 

 Hovoří o řemeslných 
pracích, úpravách, závadách 
a opravách 

 Textové konektory 
v mluvené řeči 

 Příslušná slovní zásoba 
 Použití subjuntivu pro vyjádření nejistoty, odmítnutí tvrzení 
 Použití infinitivu / subjuntivu pro vyjádření pocitů 
 Použití osobních zájmen ve funkci podmětu 
 Psaní vzkazů, zadání instrukcí 

V. ročník – téma: Praha 

 Zná názvy nejdůležitějších 
památek 

 Hovoří o architektonických 
slozích 

 Naplánuje trasu procházky 
po Praze 

 Příslušná slovní zásoba 
  

V. ročník – téma: Svět, kultura, kulturní rozdíly 

 Zná názvy zemí světa a 
jejich obyvatel 

 Umí popsat charakteristické 
zvyky a významné kulturní 
rysy v různých zemích 

 Porovnává životní styl a 
každodenní zvyklosti Čechů 
a Španělů 

 Zná názvy nejdůležitějších 
mezinárodních organizací 

 Příslušná slovní zásoba 
 Předminulý čas a jeho použití 
 Neosobní věty s použitím „se“, „uno“ 
 Použití subjuntivu pro hodnocení a komentování 
 Předložky „a“, „en“ 
 Opakování stupňování 
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5.5.7 Učební osnovy volitelného / nepovinného předmětu španělský seminář 

(ne)maturitní 

 
1. Název předmětu, jeho zkratka a základní popis 
 
Španělský seminář (ŠSN) nabízí žákům rozšíření a prohloubení učiva předmětu Španělský jazyk, tj. 
správně komunikovat / ústně i písemně/ v daném jazyce, chápat sdělené informace, poznat kulturu 
dané oblasti, a tím vším rozšířit svoje chápání světa a svou možnost uplatnit se v něm. 
 
2. Charakteristika předmětu 
 
Žák ve španělském semináři prohlubuje své znalosti a schopnosti vyjadřování v ústním i písemném 
projevu, porozumění a interpretace čteného i slyšeného textu, rozšiřuje své znalosti složitějších 
gramatických struktur a jejich použití.  
Dále prohlubuje své znalosti v literatuře dané oblasti, jejích zvycích a tradicích, jakož i historii, což 
rozšiřuje jeho možnost chápání našeho světa, vede ho k srovnávání a uznání hodnot, jak vlastního 
národa, tak i národů studované oblasti. Ve větší míře je také veden k vyhledávání, třídění a 
zpracování informací, vlastní četbě a sledování pořadů ve španělštině.  
 
3. Klíčové kompetence ve ŠSN  (viz 5.5.1, 3)  
 
4. Výchovné a vzdělávací strategie v ŠSN (viz 5.5.1, 4) 
 
5. Forma výuky ŠSN 
 
ročník V VI VII VIII 
Hodin týdně/ 
z toho půlených 2/2 2/2 2/2 2/2 

 
organizace výuky Seminář je nabízen jako povinně-volitelný předmět pro zájemce.  
 
organizační formy 
práce 

Vyučovací hodina, domácí příprava, soutěže, individuální konzultace. 

 
místo realizace Klasická učebna, multimediální učebna, knihovna Centra Cervantes.  
 
6. Průřezová témata v ŠSN (viz 5.5.1, 6)   

 
7.  Učivo, výstupy, mezipředmětové vazby (MV) a průřezová témata (PT) v ŠSN 
 
Téma: Španělský jazyk 
 

Výstupy Učivo MV,PT 
 Zařadí španělštinu mezi románské jazyky 
 Zná její vývoj v průběhu staletí 
 Ví, jak se vliv cizích jazyků projevuje v současné 

španělštině 
 Zná nejběžnější variace španělštiny 
 Ví, co je ladino a spanglish 
 Umí přepsat text z ladino do běžné španělštiny 
 Rozumí textům a nahrávkám argentinské verze ŠJ 
 Je si vědom hlavních rozdílů v použití ŠJ ve Španělsku a 

Jižní Americe 
 Zná nejběžnější výrazy, které mají rozdílný význam 

v různých zemích /guagua, colectivo, coger, aj./ 

 Ladino 
 Spanglish 
 Nahrávky 

latinskoamerické verze 
španělštiny 

 Fonetická cvičení  
 Srovnání textů 

v různých verzích ŠJ 
 Prostředky vyjádření 

dokonavosti a 
nedokonavosti 

 Slovesná vazba 
s podst. jménem typu 
/dar una palmada/dar 
palmadas/ 

 
Z 
ČJL 
D 
 
EGS 
/PT3/ 
 
MV /PT4/ 

 
 



5.5 Španělský jazyk 

  

Téma: Hudba  
 

Výstupy Učivo MV,PT 
 Vyjádří své preference v hudbě 
 Zná názvy hudebních nástrojů 
 Orientuje se ve španělské folklorní hudbě 
 Seznamuje se se známými španělskými operními pěvci 
 Zná hlavní španělské skladatele, nejznámější díla 
 Vypráví o svém oblíbeném skladateli nebo interpretovi 
 Zná představitele španělské populární hudby 
 Na základě poslechu nahrávky popíše své představy o 

ději /“hudba k filmu“/ 
 

 Příslušná slovní 
zásoba 

 Konjunktiv po 
adverbiích 

 a výrazech citového 
hnutí 

 nebo nejistoty 
 Konjunktiv 

plusquamperfekta 
 Konjunktiv imperfekta 
 varianta –se 

/hablara/hablase/ 
 Změny významu slov 

podle postavení ve 
větě 

 /mismo, pobre…/ 

 
HV 
ČJL 
D 
 
EGS 
/PT3/ 

 
Téma: Svoboda, boj za nezávislost LA 
 

Výstupy Učivo MV,PT 
 Definuje svůj pohled na svobodu 
 Udává příklady svobody, nesvobody, boje za svobodu, 

zneužití svobody 
 Vypráví průběh historické události boje za svobodu 
 podle filmu nebo knihy 
 Seznamuje se s bojem jihoamerických národů za 

nezávislost v 18. a 19. století 
 Vypráví o životě nositelů Nobelovy ceny za mír /např. 

Rigoberta Menchú/ 

 Příslušná slovní 
zásoba 

 Konjunktiv ve 
frazeologických 
spojeních  

 /sea como sea…/ 
 Trpný rod, 
 rozdíl významu při 

použití ser/estar 
v opisné vazbě 
s příčestím 

 Shrnutí ser/estar/haber 

D 
Z 
ZSV 
 
OSV 
/PT1/ 
VDO 
/PT2/ 
MV /PT4/ 

Téma:  Jižní Amerika 
 

Výstupy Učivo MV,PT 
 Poznává zeměpis Jižní Ameriky 
 Seznamuje se s flórou a faunou latinskoamerických zemí 
 Dává do souvislosti, co ví o dějinách i současnosti LA 
 Čte úryvky z děl známých LA spisovatelů 
 Vyhledává články  o problémech /analfabetismus, 

nemoci, emigrace/ a hovoří o nich 
 Zamýšlí se nad  pomocí misií a nevládních organizací  
 Připraví prezentaci jedné země podle vlastní volby 

 Příslušná slovní 
zásoba 

 Práce s mapou a 
periodiky 

 Video, propagační 
materiály 

 Přípustková souvětí 
 Vazby se slovesem 

estar 
 Překlad předložky „u“ 
 Další opisné vazby 

 
Z 
D 
OSV 
/PT1/ 
EGS 
/PT3/ 
EV /PT5/ 

 
 



5.5 Španělský jazyk 

  

Téma: Procházka Prahou 
 

Výstupy Učivo MV,PT 
 Hovoří o okolí své školy 
 Shlédne video o Praze, vypráví o památkách 
 Vysvětluje význam památek, vypráví o osobách, ke 

kterým se vztahují 
 Písemně stručně shrne dějiny Prahy 
 Správně používá minulé časy včetně konjunktivů 
 Upevňuje své znalosti použití předložek 
 Střídá se s ostatními studenty v roli průvodce při 

procházce Prahou  
 

 Příslušná slovní 
zásoba 

 Opakování minulých 
časů 

 Konjunktiv 
v souslednosti časové, 
pokračování 

 Souhrn použití 
předložek 

 Odvozování slov 
pomocí  

 běžných předpon 
 Použití členu určitého 

ve spojení s názvy 
nebo zkratkami 
organizací a institucí 

 
D 
ČJL 
 
VDO 
/PT2/ 
EGS 
/PT3/ 
NN /PT7/ 

 
Téma: Gastronomie 
 

Výstupy Učivo MV,PT 
 Zná názvy všech běžných potravin včetně koření 
 Umí přeložit jména našich národních a oblíbených jídel a 

vysvětlit, z čeho a jak  se vaří 
 Hovoří o svých oblíbených jídlech 
 Naplánuje pohoštění na oslavu 
 Zná hlavní španělská krajová jídla 
 Hovoří o oblíbených specialitách  
 Ví, co je „tapa“, zná typická jídla o svátcích 
 Orientuje se v názvech nápojů 
 Umí přeložit jídelní lístek do španělštiny 
 

 Příslušná slovní 
zásoba 

 Odvozování slov 
pomocí přípon 

 Tvoření záporných slov 
pomocí předpon 

 Zlomky 
 Expresívní vyjadřování: 

zdrobněliny. 
 Expresívní varianty 

neutrálních vět /No 
vayas a creerlo!/ 

 
Bi 
 
MV /PT4/ 

 
Téma: Klíčové momenty španělské historie 
 

Výstupy Učivo MV,PT 
 Poznává počátky španělských dějin 
 Seznamuje se s památkami z období římské říše 
 Zná historii dobytí poloostrova arabskými vojsky a období 

rekonkvisty 
 Zkoumá stopy staletí arabské nadvlády v současném 

životním stylu Španělů a prezentuje výsledky svých 
pozorování 

 Zkoumá následky kolonizace Jižní Ameriky  
 Vypráví o vítězném boji jihoamerických národů za 

svobodu a důsledcích pro Španělsko 
 Popisuje boj Španělů za nezávislost v době Napoleonově 
 Orientuje se v problematice 19. a 2O. století 

 Příslušná slovní 
zásoba 

 Arabské výpůjčky 
v současném ŠJ – 
doplnění 

 Indiánská slova ve ŠJ – 
dělení podle původu 

 Zpodstatnělý infinitiv 
 „Falsos amigos“, slova, 

která se podobají 
českým, ale mají jiný 
význam 

 
 

 
D 
 
MV /PT4/ 

 



5.5 Španělský jazyk 

  

Téma: Zeměpis Španělska 
 

Výstupy Učivo MV,PT 
 Orientuje se v mapě Španělska, umí ukázat důležité 

prvky 
 Ví, které ostrovy a města mimo iberský poloostrov patří 

Španělsku 
 Poznává faunu a floru, národní parky 
 Studuje rozdíly autonomních oblastí, připraví prezentaci 

podle vlastní volby 
 Hovoří o obyvatelstvu, oficiálních jazycích, náboženství 
 Čte články o přírodních zdrojích a ekonomice a shrne je 

v kratším projevu 
 Hovoří o španělských městech, která navštívil během 

školního poznávacího zájezdu /Madrid, Barcelona, 
Toledo, Segovia, Avila/ 

 Práce s mapou a 
propag. 

 materiály 
 Opakování a doplnění 

substantiv: 
 Rod, dvojí rod 

některých podst. jmen. 
 Stejně znějící 

substantiva 
 s různým významem 

podle členu /el frente, 
la frente/ 

 Obtížnější množná 
čísla, 

 akcent v množném 
čísle 

 Množná čísla podst. 
jmen složených  

 
Z 
D 
Bi 
 
EGS 
/PT3/ 

 
 
 
 
Téma: Ekologie, změny klimatu 
 

Výstupy Učivo MV,PT 
 Dokáže hovořit o změnách klimatu a přírodních 

katastrofách 
 Rozumí nahrávkám na dané téma 
 Vysvětlí dopad přírodních katastrof na země třetího světa 
 Vysvětlí, jak je možno tyto dopady zmírnit /mezinár. 

spolupráce, role národních vlád, ONGs, solidarita/ 
 Zná názvy a náplň činnosti českých a španělských 

nevládních organizací tohoto zaměření 
 Dokáže diskutovat o zodpovědnosti a možnostech 

jedince při ochraně životního prostředí 

 
 Opakování substantiv: 
 Použití členu  
 Opakování číslovek, 
 Krácení číslovek 

včetně složených tvarů  
 Krácení zájmen /algún, 

cualquier/ 

 
Z 
 
 
OSV 
/PT1/ 
EGS PT3/ 
EV /PT5/ 
 

 
Téma: Vzdělání 
 

Výstupy Učivo MV,PT 
 Hovoří o významu vzdělání pro jednotlivce i národy 
 Seznamuje se s mírou analfabetismu a alfabetizačním 

úsilím států Latinské Ameriky, dopadem na obyvatelstvo 
 Popíše své dojmy z prvního dne ve škole 
 Zná školský systém Španělska a srovnává ho s českým 
 Zná roli centra Cervantes ve světe 
 Hovoří o centru Cervantes v Praze na základě vlastní 

zkušenosti 
 Diskutuje o státních a soukromých školách, alternativním 

školství 
 Představí ve třídě svůj návrh ideální střední školy 
 Popíše význam a možnosti celoživotního vzdělávání 

 
 Demografické údaje, 

statistiky, ukázky 
alfabetizačních 
materiálů 

  
 Opakování sloves 
 podle potřeby 

 
ZSV 
Z 
 
EGS 
/PT5/ 
 
 

 



5.5 Španělský jazyk 

  

Téma: Současné Španělsko: úspěchy a problémy 
 

Výstupy Učivo MV,PT 
 Umí popsat přechod  Španělska od franquismu 

k demokracii 
 Hovoří o úspěších moderního španělského státu 
 Dokáže označit problémy specifické pro Španělsko /např. 

ETA/ a společné všem evropským státům 
 Přečte a umí vyprávět obsah alespoň jedné španělské 

knihy z tohoto období 
 Dokáže porovnat vývoj ve Španělsku a ČR ve 20. století 

 
 Opakování podle 

potřeby 

 
D 
 
VDO 
/PT2/ 
MV /PT4/ 
 

 
Téma: Sdělovací prostředky 
 

Výstupy Učivo MV,PT 
 Popíše změny v komunikaci dříve a dnes 
 Hovoří o novinách a časopisech, zná názvy hlavních 

španělských periodik 
 Vypráví o rozhlase a televizi, včetně španělských 
 Umí vysvětlit, jak se projevuje ve sdělovacích 

prostředcích dvojjazyčnost některých španělských 
autonomních oblastí 

 Vysvětlí , jak do této oblasti zasahuje digitalizace 
 Vyjádří svůj názor na reklamu ve sdělovacích 

prostředcích 

 
 Celkové opakování 

 
ČJL 
 
OSV 
/PT1/ 
 
MV/PT6/ 
 

 
Téma: Kultura 
 

Výstupy Učivo MV,PT 
 Prohloubí své znalosti čtením úryvků z knih a sledováním 

jejich filmového zpracování 
 Zkusí si konsekutivní tlumočení přiměřeného textu 
 Vypráví obsah knihy nebo filmového či divadelního díla 
 Napíše stručnou recenzi  
 Hovoří o svém oblíbeném španělsky píšícím spisovateli 

 
 Celkové opakování 

 
ČJL 
 
MV /PT4/ 

 
  



5.5 Španělský jazyk 

  

5.5.8 Učební osnovy volitelného / nepovinného předmětu Příprava na zkouška DELE 
escolar B2 

 
1. Název předmětu, jeho zkratka a základní popis 
 
Příprava na zkouška DELE escolar B2 (SJB2) nabízí žákům rozšíření a prohloubení učiva 
předmětu Španělský jazyk, tak, aby byli po stránce znalostí, obsahu a techniky připraveni na 
složení oficiální školní zkoušky DELE B2. proto je to důležité správně komunikovat / ústně i 
písemně/ v daném jazyce, chápat sdělené informace, poznat kulturu dané oblasti, a tím vším 
rozšířit svoje chápání světa a svou možnost uplatnit se v něm. 
 
2. Charakteristika předmětu 
Žák ve španělském semináři prohlubuje své znalosti a schopnosti vyjadřování v ústním i 
písemném projevu, porozumění a interpretace čteného i slyšeného textu, rozšiřuje své znalosti 
složitějších gramatických struktur a jejich použití. 
Dále prohlubuje své znalosti v literatuře dané oblasti, jejích zvycích a tradicích, jakož i historii, 
což rozšiřuje jeho možnost chápání našeho světa, vede ho k srovnávání a uznání hodnot, jak 
vlastního národa, tak i národů studované oblasti. Ve větší míře je také veden k vyhledávání, 
třídění a zpracování informací, vlastní četbě a sledování pořadů ve španělštině. 
 
3. Klíčové kompetence ve SJB2 (viz 5.5.1, 3) 
 
4. Výchovné a vzdělávací strategie v SJB2 (viz 5.5.1, 4) 
 
5. Forma výuky SJ3 
 
ročník V VI VII VIII 
Hodin týdně/ 
z toho půlených – – 2 – 

 
organizace výuky Seminář je nabízen jako povinně-volitelný předmět pro zájemce, výuka 

probíhá ve skupině 5 – 20 žáků. 
 
organizační formy 
práce 

Vyučovací hodina, domácí příprava, soutěže, individuální konzultace. 

 
místo realizace Klasická učebna, multimediální učebna, knihovna Centra Cervantes.  
 
6. Průřezová témata v SJB2 (viz 5.5.1)   
 
7.  Učivo, výstupy, mezipředmětové vazby (MV) a průřezová témata (PT) v SJB2 
 
Téma: Porozumění textu 

Výstupy Učivo MV,PT 
 Chápe základy komplexních ústních a 

písemných textů, i když se zabývají 
abstraktními tématy, jsou prezentovány v 
různých španělských jazycích nebo mají 
technickou povahu, zejména pokud se 
zabývají oblastmi specializovaných znalostí, 
ke kterým měli přístup; 

 Odpovídající slovní zásoba. 
 Bohaté čtení textů. 
 Diskuse o významu textu. 
 Různá interpretační cvičení. 
 Číst mezi řádky. 
 Cvičení synonym a antonym. 

MV: ČJL 
 
PT: A 

 
 
Téma: Ústní komunikace 

Výstupy Učivo MV,PT 
 Umí komunikovat se všemi typy mluvčích s 

dostatečnou mírou plynulosti a přirozenosti, 
 Ústní improvizační cvičení. 
 Debaty, přímé reakce na 

konkrétní akce. 

MV: ZF, 
ČJL, ZSV 
a UV 



5.5 Španělský jazyk 

  

takže komunikace nevyžaduje úsilí ze 
strany žádného partnera. 

 Vysvětlení a popis věcí a situací. 
 Co je úplná a neúplná věta / 

myšlenka. 

 
PT: A 

 
Téma: Písemná komunikace 

Výstupy Učivo MV,PT 
 Dokáže vytvořit jasné a podrobné texty o 

různých problémech, včetně těch, které 
zahrnují dialektickou analýzu, diskusi nebo 
obhajobu úhlu pohledu. 

 Cvičení psaní/sloh. 
 Redakční kritika. 
 Jak vyjádřit písemné myšlenky a 

koncepty. 
 Psaná komunikace. 
 Překlad textu (cz-es / es-cz) 

MV: ZF, 
ČJL 
 
PT: A 

 
Téma: Struktura zkoušky DELE B2 

Výstupy Učivo MV,PT 
 Zná a zvládá strukturu zkoušky DELE B2, 

která je u oficiálních zkoušek velmi 
specifická a tato formalita by neměla být 
překážkou. 

 Nácvik reálných situací zkoušky. 
 Části, techniky přípravy, využití 

času při přípravě. 

PT: A, B 

 
Téma: Reálie 

Výstupy Učivo MV,PT 
 Zná témata reality života, která jsou při 

těchto zkouškách a veškeré komunikaci 
nezbytná, aby prokázali své jazykové 
schopnosti. Tyto otázky hispánského světa 
jsou také otázkou obsahu. 

 Prezentace hlavních témat. 
 Opakování slovní zásoby. 
 Diskuse o aktuální situaci, 

sociální problémy. 

MV: D, 
HV, IVT, 
NN, VV, Z 
 
PT: B, E 

 
 
 
 
 
 
 



5.6 Latina 

5.6 Latina - učební osnovy 

 

Obsah: 

 5.6.1 Učební osnovy povinného předmětu latina 

 5.6.2 Učební osnovy volitelného / nepovinného předmětu klasická řečtina 

 5.6.3 Učební osnovy volitelného předmětu seminář z latiny 

 

5.6.1 Učební osnovy povinného předmětu latina 

1. Název předmětu, jeho zkratka a základní popis 

Význam předmětu latina (L) spočívá především v budování mezioborových vazeb kulturních, 
náboženských, historických, jazykových, jazykovědných ad. 

 
2. Charakteristika předmětu L 
 
Latina navazuje na mlhavé povědomí většiny žáků o tom, že existuje jazyk, který byl v minulosti v Evropě 
i ve světě rozšířen podobným způsobem jako dnes angličtina (tedy světový jazyk), a že se dodnes 
setkáváme s mnoha okrajovými pozůstatky tohoto někdejšího stavu, jako jsou románské jazyky a 
latinský původ přibližně poloviny slov v angličtině, liturgický jazyk církve, terminologie řady oborů, 
latinské znění listin, zákonů, slavnostních formulí a také přísloví, citáty, přejatá slova, nápisy apod. 
Toto povědomí chce předmět latina rozvinout především dvěma směry. Jednak chce poukázat na to, 
že oblast toho, co se z antiky a latinského středověku dochovalo, je nad očekávání bohatá a že stačí k 
tomu, aby zprostředkovala velmi detailní pohled do velmi vzdálené minulosti, a to jak prostřednictvím 
materiálních památek (např. otisky lidských těl ve zkamenělé lávě Pompejí nebo 40 jmen strážců majáku 
napsaných na zdi a tvořících souvislou řadu od antiky až do novověku), tak především prostřednictvím 
staletími prověřeného souboru literárních děl antiky (co proboha mohlo přimět naše starověké a 
středověké předchůdce, že tolikrát vlastní rukou opsali Vergiliovu Aeneidu, až se dochovala dodnes?), 
ke kterým středověk přidal nepřehledné množství dalších děl nejrůznější povahy a zaměření. Tento 
detailní pohled na myšlení, odvahu, všední život, mravní úpadek atd. lidí v čase tak vzdálených a přitom 
vládnoucích nad polovinou zeměkoule slouží k fascinujícímu srovnání s dneškem a k úvahám o 
mechanismech fungování tohoto světa (nihil novi sub sole) na jedné straně i k uchování historické 
paměti naší civilizace na straně druhé. 
Druhé základní poznání, které chce předmět latina zprostředkovat, je, že výše uvedené dědictví je 
zachyceno jazykem, jehož studium vede k až pedantskému lpění na detailech a v jehož tvarech a 
formulacích se projevuje tak vysoká míra pravidelnosti, že rozbor těchto skutečností je vynikající a na 
střední školu velmi hlubokou lekcí gramatiky i zákonitostí jazykového sdělení vůbec. Lekcí, která 
usouvztažňuje a prohlubuje poznatky několika dalších předmětů (český jazyk, cizí jazyky, matematika 
– logika). 
Za podstatné se považuje vypěstovat během studia znalost jazyka na úroveň, která umožňuje v 
posledním ročníku četbu originálního textu. A na této četbě stavět ostatní. 
 
3. Klíčové kompetence v L 
 
3.1 Kompetence k učení – žák chce a umí se učit, po celý život, 
v L je veden ke 
• schopnosti uvážit „z nadhledu staletí“, co má smysl se učit a proč; 
• k pochopení toho, jak důležitá je přesnost a jak zavádějící mohou být odhady. 
• k pochopení toho, jak důležitá je při studiu jazyka vytrvalost a soustavnost 
 
3.2 Kompetence k řešení problémů – žák chápe problémy jako přirozenou součást našeho světa 
a snaží se je řešit (chápe je i jako příležitost), 
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v L je veden 
• ke schopnosti dobírat se smyslu prostřednictvím důsledného lpění na stále se opakujících 

pravidlech 
• k luštění textu zachyceného různými typy písma, rukopisu a různými systémy zkratek 
• k nahlédnutí občasné nepřekročitelné nejednoznačnosti textu (zachovat i v překladu?) nebo tzv. 

nepřeložitelných míst apod. 
 
3.3 Kompetence komunikativní - žák chce a umí se vyjádřit (ústně, písemně, prostřednictvím 
různých technologií, jazyků či umění) i reagovat na vyjádření druhých 
v L je veden 
• ke schopnosti rozumět latinskému textu 
• ke schopnosti najít a jasně interpretovat smysl formálně složitých vyjádření 
• k rozumné podezíravosti vůči překladům 
• ke schopnosti vnímat a doceňovat formálně vybroušená sdělení různého typu 
 
3.4 Kompetence sociální a personální – žák chce a umí spolupracovat s druhými (i se sebou), 
v L je veden 
• k poznání vlastních schopností ve specifické oblasti porozumění textu, resp. konstruování textu, v 

němž se uplatňují zásadním způsobem striktní pravidla 
• k možnosti srovnávat společnost a její zákonitosti s detailním obrazem společnosti v čase velmi 

vzdálené 
• k nahlédnutí toho, z jak prostých a všedních základů a jednoduchých praktických potřeb se často 

rodily činy, díla, osobnosti, které pozdější staletí uznávala jako nedotknutelné vzory 
 
3.5 Kompetence občanské – žák chápe cenu a smysl dobrých zákonů, pravidel a tradic dokáže 
je ctít, 
v L je veden 
• k schopnosti srovnávat společnost a její zákonitosti s detailním obrazem společnosti v čase velmi 

vzdálené – mimo jiné k vnímání toho, jaké jevy provázejí rozpad státu apod. 
 
3.6 Kompetence pracovní – žák je šikovný a odpovědný a dokáže se uplatnit, 
v L je veden 
• k cílům stanoveným na úrovni školy v kap. 3.2.2 
 
3.7 Kompetence existenciální – žák (nejen v případě krize) dokáže (opakovaně) hledat a 
obhajovat smysl své činnosti a existence, 
v L je veden 
• k cílům stanoveným na úrovni školy v kap. 3.2.2 
 
3.8 Kompetence akademické – žák disponuje určitým okruhem znalostí a je si vědom souvislostí, 
které snad představují z hlediska okamžitého praktického využití určitý luxus, ale zájem o ně je 
zdůvodněn kulturně, historicky, duchovně apod., 
v L je veden 
• k nepovrchní znalosti latiny a k využití možnosti, která se mu tím otevírá, tedy k tomu, aby se 

dokázal orientovat ve světě kulturního dědictví nashromážděného postupně od antiky po dnešek 
na základě velmi těsného kontaktu zprostředkovaného znalostí jazyka originálu 

 
4. Výchovné a vzdělávací strategie L 
Jednotlivé skupiny klíčových kompetencí jsou obecně rozvíjeny způsobem uvedeným v kapitole 3.2 
K tomu v L přistupuje ještě následující 
 

 způsob, jakým jsou kompetence rozvíjeny 
Kompetence k učení 

 
Učitel vlastně neustále poskytuje možnost aplikovat a přesně 
dodržovat jazyková pravidla a takřka neustále nabízí zpětnou 
vazbu – to vše s důrazem na detail a přesnost. Zároveň se 
nevyhýbá ani pravidelně vyvolávaným debatám o tom, jaký 
smysl má učit se tyto věci, a využívá jich k diskusi nad tím, co se 
vlastně žáci ve škole učí a proč. 

Kompetence k řešení problémů 
 

Učitel poskytuje ve vhodném množství dostatek textů příslušné 
náročnosti a učí žáky „utkat se“ s na první pohled zcela 
neproniknutelným vyjádřením. Při překladu je nechává uvádět 
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různé možnosti, v diskusi s nimi rozebírá, nakolik jsou jednotlivé 
možnosti pravděpodobné, ekvivalentní, jazykově vhodné atd. 
Vede žáky k samostatnému pozorování zákonitostí a ke snaze 
samostatně formulovat pravidla. 

Kompetence komunikativní 
 

Učitel dává žákům možnost „komunikovat“ prostřednictvím 
literárních děl s dávnou minulostí, učí je vidět i za zažloutlými 
stránkami konkrétní lidi s konkrétními jednoduchými pohnutkami 
řídícími jejich chování. V konfrontaci s často složitými texty jim 
dává možnost formovat jazyk jako nástroj zcela individuálního 
vyjadřování, vše s důrazem na logickou stavbu sdělení, 
oddělování podstatného od nepodstatného, obsahovou i 
jazykovou eleganci vyjádření, hutnost sdělení atd. Vede žáky k 
otevřenému vyjadřování v přirozených mezích slušnosti. 

Kompetence sociální a 
personální 
 

Učitel využívá týmové práce při řešení některých úkolů a dává 
žákům možnost uvědomovat si vlastní přednosti i nedostatky a 
zkoušet různé role ve spolupráci s druhými. 

Kompetence občanské 
 

Učitel se nevyhýbá paralelám a pokusům o srovnání různých 
jevů ve společnosti současné i dávno minulé. 

Kompetence pracovní 
 

Učitel formou obsáhlejších a déle trvajících úkolů učí žáky 
pracovat samostatně, dodržovat lhůty atd. Klade pevný a vytrvalý 
důraz na slušnost a nepodvádění. 

Kompetence existenciální 
 

Dává žákům možnost seznámit se do detailu s hlubokými texty 
souvisejícími s danou problematikou, polemizovat s nimi, stavět 
na nich atd. 

Kompetence akademické 
 

Učitel využívá latinu jako klíč k nesmírně bohatému světu 
uměleckých děl, vědeckých a historických odkazů atd. a učí žáky 
potěšit se tímto bohatstvím a vybrat si z něj pro život to, co kdo 
považuje za nejzajímavější. 

 
5. Forma výuky 
 

ročník I II III IV 
hodin týdně / z toho půlených 0 0 0 2/2 

 

 
organizace výuky Půlené třídy. Výuka je organizována jedním učitelem 

 
organizační formy 
práce 

Vyučovací hodina, exkurse. 

 
místo realizace Učebna, kulturní instituce, historické památky. 

 
 
6. Průřezová témata v L 
 
V latině se žádná průřezová témata nerealizují. 
 

ročník V VI VII VIII 
hodin týdně / z toho půlených 2/2 2/2 0 0 
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7. Učivo, výstupy, mezipředmětové vazby (MV) 
 
7.1 IV. ročník 
 
IV. ročník – téma: skloňování substantiv 

Výstupy Učivo MV 
✔ žák dokáže na základě slovníkových tvarů vytvářet všechny 
další tvary všech pravidelných latinských substantiv (1. až 3. 
deklinace) 
✔ žák dokáže popsat systém rozdělení latinských substantiv 
✔ žák zná latinskou gramatickou terminologii související se 
skloňováním a dokáže jí správně užívat například ke 
gramatickému určování jednotlivých tvarů 

✔ skloňování 
substantiv 
 

 

 
IV. ročník – téma: předložky 
 

Výstupy Učivo MV 
✔ žák dokáže pracovat s latinskými předložkami, rozumí 
principu jejich použití a správně překládá předložkové vazby 
do češtiny 

✔ předložky 
 

CJL 
NJ 

 
IV. ročník – téma: skloňování adjektiv  
 

Výstupy Učivo MV 
✔ žák dokáže na základě slovníkových tvarů vytvářet všechny 
další tvary 1. stupně všech pravidelných latinských adjektiv 
 

✔ skloňování 
adjektiv 

jazyky 

 
IV. ročník – téma: skloňování zájmen osobních a přivlastňovacích 
 

Výstupy Učivo MV 
✔ žák zná slovníkové tvary zájmen osobních a 
přivlastňovacích a dokáže k nim utvářet všechny další tvary 
✔ zná pravidla užívání zvratných zájmen v češtině i v latině 

✔ skloňování 
zájmen 

ČJL 
 

 
IV. ročník – téma: časování sloves 
 

Výstupy Učivo MV 
✔ žák dokáže na základě prvních dvou tvarů slovesné 
stupnice vytvářet všechny další tvary prézentního kmene (s 
výjimkou konjunktivů a II. imperativu) všech pravidelných 
sloves 1. až 3. konjugace, slovesa esse a jeho složenin, 
včetně tvarů jmenných (participium prézentu aktiva) 
✔ žák dokáže uvedené tvary správně překládat a používat 
✔ žák zná latinskou gramatickou terminologii spojenou s 
časováním sloves a dokáže jí užívat například při gramatickém 
určování jednotlivých slovesných tvarů 

✔ časování 
pravidelných sloves 
1. až 3. konjugace, 
slovesa esse a jeho 
složenin  
✔ tvorba, 
skloňování a překlad 
participia prézentu 
aktiva 

ČJL 

 
 
IV. ročník – téma: povinná četba v českém jazyce 
 

Výstupy Učivo MV 
✔ žák se orientuje v zadané literatuře, rozumí jejímu obsahu a 
je schopen o ní diskutovat 

✔ Ovidius – 
Proměny (výběr) 
✔ Sofoklés – 1 
tragédie dle výběru 
✔ Plautus – 1 
komedie dle výběru 

ČJL 
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IV. ročník – téma: antická literatura 
 

Výstupy Učivo MV 
✔ žák rozumí základním pojmům daného literárního období či 
žánru 
✔ žák zná základní fakta o daném literárním období, žánru či 
autorovi 
✔ žák zná kontext vzniku literárních děl, působení 
jednotlivých autorů a vývoje daných žánrů  
✔ žák chápe význam antické literatury pro vývoj literatury 
evropské a uvědomuje si souvislosti s novověkou a současnou 
literaturou 

✔ Homér  
✔ řecké divadlo: 
Aischylos, Sofoklés, 
Eurípidés, 
Aristofanés 
✔ římská komedie: 
Plautus 
✔ Poezie: Ovidius 
 

CJL 
D 

 
IV. ročník – téma: antické reálie 
 

Výstupy Učivo MV 
✔ žák zná základní příběhy řecké mytologie 
✔ žák zná základní římské legendy 
✔ žák si uvědomuje vliv antických bájí a legend na další 
evropskou literární tvorbu 
✔ žák má přehled o historicko-kulturním vývoji daného období 

✔ základní příběhy 
řecké mytologie  
✔ římské legendy 
✔ římské království 
a republika do r. 150 

ČJL  
D 
 

 
 
7.2 V. ročník 
V. ročník – téma: souhrnné opakování učiva čtvrtého ročníku 
 

Výstupy Učivo MV 
✔ žák si upevní a rozšíří znalosti a dovednosti ze čtvrtého 
ročníku 
 

✔ skloňování 
substantiv 1. až 3. 
deklinace 
✔skloňování 

adjektiv 
✔ skloňování 
zájmen – osobních a 
přivlastňovacích 
✔ časování sloves – 
tvary sloves 1. až 3. 
konjugace utvořené 
od prézentního 
kmene a slovesa 
esse a jeho složenin 
✔ participium 
prézentu aktiva 
✔ předložky 
✔ antická literatura 
a reálie 

 

 
 
 
V. ročník – téma: skloňování substantiv 
 

Výstupy Učivo MV 
✔ žák dokáže na základě slovníkových tvarů vytvářet všechny 
další tvary všech pravidelných latinských substantiv (4. a 5. 
deklinace) 
✔ žák dokáže popsat systém rozdělení latinských substantiv 
 

✔ skloňování 
substantiv 4. a 5. 
deklinace 
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V. ročník – téma: tvorba adjektivních adverbií 
 

Výstupy Učivo MV 
✔ žák dokáže od pravidelných adjektiv utvářet adjektivní 
adverbia 

✔ adjektivní 
adverbia 
 

 

 
V. ročník – téma: stupňování adjektiv a adjektivních adverbií 
 

Výstupy Učivo MV 
✔ žák dokáže vytvářet všechny tvary druhého a třetího stupně 
adjektiv a adjektivních adverbií, a to stupňováním pravidelným, 
nepravidelným i opisným 
✔ žák zná latinskou gramatickou terminologii související se 
stupňováním a dokáže jí správně užívat 
 

✔ tvorba a 
skloňování 
komparativu a 
superlativu adjektiv 
✔ ablativ 
komparativní, genitiv 
celkový 

 

 
V. ročník – téma: skloňování číslovek základních a řadových 1 – 100 
 

Výstupy Učivo MV 
✔ žák zná slovníkové tvary číslovek základních a řadových a 
u číslovek, které se skloňují, umí utvořit všechny tvary 
zbývající 
✔ umí vysvětlit rozdíl mezi číslovkou substantivní a adjektivní 
povahy a zná jeho gramatické důsledky 
✔ zná zápis římskými číslicemi i jeho různé grafické obměny 
✔ dokáže poznat a rozluštit chronogram 

✔ skloňování 
číslovek 
 

CJL 
D 
M 

 
V. ročník – téma: časování sloves 
 

Výstupy Učivo MV 
✔ žák dokáže na základě znalosti prvních dvou tvarů 
slovesné stupnice vytvořit všechny existující tvary prézentního 
kmene (kromě imperativu II, včetně konjunktivu prézentu a 
konjunktivu imperfekta) všech pravidelných sloves, slovesa 
esse a jeho složenin a všech deponentních sloves 
✔ žák dokáže na základě znalosti třetího tvaru slovesné 
stupnice vytvořit všechny tvary indikativu perfekta, 
plusquamperfekta a futura II a konjunktivu perfekta a 
plusquamperfekta aktiva pravidelných sloves a slovesa esse a 
jeho složenin 
✔ žák umí pomocí konjunktivu prézentu a perfekta vyjádřit 
rozkaz a zákaz  
✔ žák zná základní významy všech konjunktivů  
✔ žák uvedené slovesné tvary rozpozná v textu, správně je 
používá a vhodně překládá 

✔ časování 
pravidelných sloves, 
slovesa esse a jeho 
složenin a sloves 
deponentních 
v prézentním 
systému (vyjma 
imperativu II)  a 
časování 
pravidelných sloves 
a slovesa esse a 
jeho složenin 
v indikativu perfekta, 
plusquamperfekta a 
futura II a 
konjunktivu perfekta 
a plusquamperfekta 
aktiva 

 

 
V. ročník – téma: vedlejší věty spojkové 
 

Výstupy Učivo MV 
✔ žák chápe rozdíl mezi absolutním a relativním užíváním 
časů 
✔ žák zná a správně překládá spojky vět účelových 
✔ žák zná a správně překládá vedlejší větu cum historicum 
✔ žák zná systém podmínkových vět, správně v nich používá 
příslušné časy a způsoby a vhodně je překládá 

✔ příslovečné věty 
účelové  
✔ věta cum 
historicum 
✔ příslovečné věty 
podmínkové 

ČJL 
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✔ žák v textu rozpozná výše uvedené věty a dokáže je věcně 
správně překládat 
✔ žák zná pravidla použití slovesných časů a způsobů v 
těchto větách a dokáže je správně aplikovat 

 

 
V. ročník – téma: syntax pádů 
 

Výstupy Učivo MV 
✔ žák zná pravidla vazby jmen místních ✔ vazba jmen 

místních 
ČJL 
Z 
 

 
V. ročník – téma: skloňování zájmen 
 

Výstupy Učivo MV 
✔ žák zná slovníkové tvary vybraných ukazovacích, tázacích, 
vztažných a neurčitých zájmen a zájmenných adjektiv a 
dokáže z nich utvářet všechny existující tvary 
✔ žák zná a umí používat zájmeno is, ea, id také v platnosti 
osobního a přivlastňovacího zájmena 
✔ žák chápe význam výše uvedených zájmen, vhodně je 
používá i překládá 

✔ skloňování 
ukazovacích, 
tázacích, vztažných 
a neurčitých zájmen 
a zájmenných 
adjektiv  

ČJL 
 

 
V. ročník – téma: věta jednoduchá 
 

Výstupy Učivo MV 
✔ žák zná přímé otázky zjišťovací, doplňovací i rozlučovací, 
správně používá příslušné tázací částice a zájmena 
✔ žák zná slovesné časy a způsoby užívané v přímých 
otázkách 
✔ žák zná systém latinských přacích vět, správně používá 
konjunktivů optativních a adekvátně je překládá 

✔ přímé otázky 
zjišťovací, 
doplňovací a 
rozlučovací 
✔ přací věty 
 

 

 
V. ročník – téma: metrika 
 

Výstupy Učivo MV 
✔ žák chápe a vysvětlí rozdíl mezi poezií časoměrnou a 
přízvučnou 
✔ žák zná základní metrická pravidla, principy a pojmy 
✔ žák dokáže načrtnout schéma hexametru, pentametru a 
elegického disticha 
✔ žák dokáže na základě těchto pravidel správně označit 
přízvuk ve verši a přečíst hexametr a elegické distichon 

✔ hexametr, 
pentametr a 
elegické distichon 
 

ČJL 

 
V. ročník – téma: povinná četba v českém jazyce 
 

Výstupy Učivo MV 
✔ žák se orientuje v zadané literatuře, rozumí jejímu obsahu a 
je schopen o ní diskutovat 

✔ Cicero a 
Sallustius (Catilina) 
✔ Catullus (výběr) 
✔ Vergilius – 
Aeneis (výběr) 

ČJL 

 
V. ročník – téma: antická literatura 
 

Výstupy Učivo MV 
✔ žák rozumí základním pojmům daného literárního období či 
žánru 

✔ poezie: Catullus, 
Vergilius 
✔ Cicero 

CJL 
D 
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✔ žák zná základní fakta o daném literárním období, žánru či 
autorovi 
✔ žák zná kontext vzniku literárních děl, působení 
jednotlivých autorů a vývoje daných žánrů 
✔ žák chápe význam antické literatury pro vývoj literatury 
evropské a uvědomuje si souvislosti s novověkou a současnou 
literaturou 

✔ odborná próza 
(Vitruvius) 
✔ výběrově 
literatura do r. 160 
po Kr. (Plinius, 
Quintilianus, 
Martialis, Seneca a 
další) 

 
V. ročník – téma: antické reálie 
 

Výstupy Učivo MV 
✔ žák má přehled o historicko-kulturním vývoji daného období ✔ krize římské 

republiky 
✔ Augustovo 
období 
✔ císařství do r. 
160 po Kr. 
✔ právo 

D 
ZSV 
EV 

 
 
7. 3 VI. ročník 
VI. ročník – téma: souhrnné opakování učiva pátého ročníku 
 

Výstupy Učivo MV 
✔ žák si upevní a rozšíří znalosti a dovednosti z pátého ročníku 
 

✔ skloňování všech 
pravidelných 
substantiv 
✔ adjektivní 
adverbia 
✔ stupňování 
adjektiv a 
adjektivních adverbií 
✔ časování 
pravidelných sloves, 
slovesa esse a jeho 
složenin a sloves 
deponentních 
v prézentním 
systému (kromě 
imperativu II) a 
časování 
pravidelných sloves 
a slovesa esse a 
jeho složenin 
v indikativu perfekta, 
plusquamperfekta a 
futura II a konjunktivu 
perfekta a 
plusquamperfekta 
aktiva 
✔ skloňování 
číslovek 
✔ vedlejší věty 
účelové, cum 
historicum, 
podmínkové věty 
✔ vazba místních 
jmen  
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✔ skloňování 
ukazovacích, 
tázacích, vztažných 
a neurčitých zájmen 
a zájmenných 
adjektiv  
✔ přímé otázky 
zjišťovací, 
doplňovací a 
rozlučovací 
✔ přací věty 
✔ hexametr, 
pentametr a elegické 
distichon 
✔ antická literatura 
a reálie 
 

 
VI. ročník – téma: infinitivní vazby 
 

Výstupy Učivo MV 
✔ žák zná a dokáže utvořit všech šest latinských infinitivů 
✔ žák rozpozná v textu polovětné infinitivní konstrukce 
(akuzativ s infinitivem a nominativ s infinitivem a vhodně je 
překládá do češtiny 
✔ žák dokáže správně vytvořit a použít vazbu akuzativu a 
nominativu s infinitivem v přítomnosti, minulosti i budoucnosti 

✔ akuzativ s 
infinitivem 
✔ nominativ 
s infinitivem 
 

ČJL 

 
VI. ročník – téma: význam a použití gerundiva a gerundia 
 

Výstupy Učivo MV 
✔ žák vytvoří všechny existující tvary gerundia a gerundiva 
✔ žák zná pravidla použití osobní a neosobní vazby u 
gerundiva a správně překládá gerundivum ve funkci přívlastku, 
doplňku i přísudku (opisné časování trpné) 
✔ žák v textu rozpozná gerundium a vhodně jej překládá 

✔ gerundium a 
gerundivum 
 

 

 
VI. ročník – téma: časování sloves 
 

Výstupy Učivo MV 
✔ žák dokáže na základě znalosti čtvrtého tvaru slovesné 
stupnice vytvořit všechny tvary indikativu perfekta, 
plusquamperfekta a futura II a konjunktivu perfekta a 
plusquamperfekta pasiva pravidelných i nepravidelných sloves 
✔ žák uvedené slovesné tvary rozpozná v textu, správně je 
používá a vhodně překládá 
✔ žák zná celou slovesnou stupnici nepravidelných sloves eo, 
fero, volo, nolo, a dokáže utvořit všechny pravidelné i 
nepravidelné existující tvary těchto sloves 
✔ žák dokáže vytvořit zákaz pomocí slovesa nolo 

✔ časování sloves 
v indikativu perfekta, 
plusquamperfekta a 
futura II a 
konjunktivu perfekta 
a plusquamperfekta 
pasiva 
✔ časování 
nepravidelných 
sloves eo, fero, volo, 
nolo 
✔ zákaz pomocí 
slovesa nolo 

 

 
 
VI. ročník – téma: význam a použití latinských participií a supina 
 

Výstupy Učivo MV 
✔ žák rozpozná supinum I i II a dokáže pomocí supina I 
vyjádřit účel 

✔ supinum 
 

ČJL 
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✔ žák chápe význam i limity latinských participií, dokáže je 
překládat několika způsoby 
✔ žák v textu rozpozná ablativ absolutní, zná pravidla jeho 
použití a vhodně jej překládá 
✔ žák dokáže vytvořit, používat a správně překládat opisné 
časování činné 

✔ participia 
 
✔ ablativ absolutní 
✔ opisné časování 
činné 
 

 
VI. ročník – téma: vedlejší věty 
 

Výstupy Učivo MV 
✔ žák zná pravidla souslednosti časů a dokáže je správně 
aplikovat 
✔ žák v textu pozná nepřímou otázku a vhodně ji překládá, 
dokáže převádět přímé otázky na otázky nepřímé 
 

✔ příslovečné věty 
časové, obsahové 
věty tázací – 
nepřímé otázky 
zjišťovací, 
doplňovací a 
rozlučovací 

ČJL 
 

 
 
VI. ročník – téma: povinná četba v českém jazyce 
 

Výstupy Učivo MV 
✔ žák se orientuje v zadané literatuře, rozumí jejímu obsahu 
a je schopen o ní diskutovat  
 

✔ Isidor – 
Etymologie (výběr) 
✔ Řehoř – Dialogy 
(kniha druhá) 
✔ Legenda aurea 
(výběr) 
✔ Carmina Burana 
(výběr) 

ČJL 
D 
NN 
ZF 

 
VI. ročník – téma: antická literatura 
 

Výstupy Učivo MV 
✔ žák rozumí základním pojmům daného literárního období či 
žánru 
✔ žák zná základní fakta o daném literárním období, žánru či 
autorovi 
✔ žák zná kontext vzniku literárních děl, působení 
jednotlivých autorů a vývoje daných žánrů 
✔ žák chápe význam antické a latinsky psané středověké 
literatury pro vývoj literatury evropské a uvědomuje si 
souvislosti s novověkou a současnou literaturou 

✔ patristika: 
Tertulián, Jeroným, 
Augustin 
✔ pozdní antika: 
Proba, Namatianus, 
Optatianus 
✔ středověk: Isidor 
ze Sevilly, vybrané 
legendy a kroniky 

CJL 
D 
NN  
ZF 
ZSV 
 

 
VI. ročník – téma: antické reálie 
 

Výstupy Učivo MV 
✔ žák se orientuje v římském panteonu, chápe jeho 
souvislost s řeckým panteonem i s božstvy jiných kulturních 
oblastí (Egypt, Mezopotámie, Germánie atd.) 
✔ žák zná nejdůležitější náboženské funkce antického Říma 
a rozumí jejich funkci a úkolům 
✔ žák zná podobu a funkci nejdůležitějších římských her 
✔ žák má přehled o historicko-kulturním vývoji daného období 

✔ náboženství – 
nejvýznamnější 
božstva a kněžstva, 
přejímání cizích 
bohů 
✔ hry v Římě – 
jejich podoby a úloha 
✔ křesťanství 
v Římě 
✔ pozdní antika 
(pohanství versus 
křesťanství) 

D 
NN 
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✔ vývoj latiny a 
evropské kultury do 
konce 12. století  

 
 
Po celou dobu studia jsou žáci vedeni zejména k samostatnému překladu nejprve upravených, později 
také originálních textů. 
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5.6.2 Učební osnovy volitelného / nepovinného předmětu klasická řečtina 

 
1. Název předmětu, jeho zkratka a základní popis 

Předmět klasická řečtina (KŘ) představuje vhodné rozšíření a doplnění znalostí základů evropské 
kultury, které žáci získávají mimo jiné v předmětu latina. 
 
2. Charakteristika předmětu KŘ 

Klasická řečtina nabízí (podobně jako v paralelní oblasti latina) jednak detailní a přesný pohled ke 
kořenům evropské minulosti a kultury, jednak podstatným způsobem doplňuje jazykovou průpravu pro 
celou oblast indoevropských jazyků. 
 
3. Klíčové kompetence v KŘ – jako v 5.6.1 
 
4. Výchovné a vzdělávací strategie KŘ – jako v 5.6.1 
 
5. Forma výuky KŘ 
 

ročník V VI VII VIII 
hodin týdně / z toho půlených - 2 2 2 

 
organizace výuky Vyučování probíhá jednou týdně ve dvouhodinovém bloku, skupinu tvoří až 20 

žáků. Do předmětu je možné se přihlásit v kterémkoli ročníku od sexty do 
oktávy s libovolnou úrovní počátečních znalostí. Pokud se sejdou různě 
pokročilí žáci, vyučování probíhá jako v jednotřídce. 

 
organizační formy 
práce 

vyučovací hodina, exkurse 

 
místo realizace učebna, kulturní instituce, historické památky 

 
6. Průřezová témata v KŘ – jako v 5.6.1 
 
7. Učivo, výstupy, mezipředmětové vazby (MV) 
 
7.1  První ročník (sexta až oktáva) 
 
První ročník – téma: abeceda, písmo 
 

Výstupy Učivo MV 
 žák ovládá a správně čte i zapisuje řeckou abecedu 

(názvy a pořadí písmen, jejich tištěná podoba, různé 
varianty v různých edicích) 

 žák rozlišuje a správně čte ióta subscrīptum a ióta 
adscrīptum 

 žák ovládá a správně čte znaménka pro přídechy i 
znaménka diakritická 

 žák vnímá a dokáže interpretovat rozdíly mezi 
abecedou latinskou, řeckou a příp. hebrejskou 

 
 
 

abeceda, písmo, 
výslovnost  
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První ročník – téma: přízvuk 
 

Výstupy Učivo MV 
 žák rozlišuje a správně čte všechny druhy přízvuků 
 žák rozlišuje proklitika a enklitika a umí určovat jejich 

přízvuky v různých situacích 
 žák chápe rozdíly mezi přízvukem dynamickým a 

melodickým a mezi ikty a slovním přízvukem 
 

přízvuk; 
metrika 
 

 

 
První ročník – téma: skloňování substantiv a adjektiv 
 

Výstupy Učivo MV 
 žák správně chápe a interpretuje vztah mezi 5 

řeckými, 6 latinskými a 7 českými pády 
 žák správně chápe a interpretuje kategorii duálu 

substantiv 
 žák dokáže na základě slovníkových tvarů vytvářet 

další tvary pravidelných řeckých substantiv I. až III. 
deklinace (souhláskové kmeny retné, zubné a hrdelné) 

 žák dokáže popsat systém rozdělení řeckých 
substantiv 

 žák dokáže skloňovat adjektiva I. a II. deklinace a 
vytvářet jejich adverbia 

skloňování 
substantiv I. až 
III. deklinace 

 

 
První ročník – téma: časování sloves a syntax 
 

Výstupy Učivo MV 
 žák dokáže na základě prvních dvou tvarů slovesné 

stupnice vytvářet všechny další tvary indikativu 
présentu, futura a imperfekta, imperativu présentu, 
infinitivu présentu a participia présentu 

 žák správně chápe a interpretuje kategorii duálu a 
media u sloves 

 žák zná tvary nepravidelného slovesa einai 
 žák chápe smysl pravidla neutrum plūrāle habet 

verbum singulāre a dokáže je používat 

časování 
 
 

CJL 
D 

 
7.2  Druhý ročník (sexta až oktáva) 
 
Druhý ročník – téma: řecká próza 
 

Výstupy Učivo MV 
 žák zvládá četbu ukázek z Platónových dialogů 
 žák zvládá četbu ukázek z Nového zákona 
 žák zvládá četbu ukázek z Hérodota 

  

 
Druhý ročník – téma: řecká poezie 
 

Výstupy Učivo MV 
 žák zvládá četbu ukázek z řeckých epigramů přízvuk; 

metrika 
 

 
Druhý ročník – téma: skloňování substantiv, adjektiv a zájmen 
 

Výstupy Učivo MV 
 žák skloňuje a používá slova podle III. deklinace 

substantiv i adjektiv 
 žák skloňuje a správně překládá zájmena osobní, 

přivlastňovací, vztažná 
 vytvářet jejich adverbia 

skloňování 
substantiv I. až 
III. deklinace 
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Druhý ročník – téma: časování sloves a syntax 
 

Výstupy Učivo MV 
 žák správně časuje slovesa stažená – tvary 

présentního kmene 
 žák správně používá a překládá indikativy aoristového 

kmene 
 žák správně používá a překládá indikativy perfektního 

kmene  

časování 
 
 

CJL 
D 

 
7.3  Třetí ročník (sexta až oktáva) 
 
První ročník – téma: řecká próza 
 

Výstupy Učivo MV 
 žák zvládá četbu ukázek z díla: Plútarchos, Bioi 

paralléloi 
 žák zvládá četbu ukázek z díla M. Aurelia: Ta eis 

heauton 
 žák zvládá četbu ukázek z EStoicheia 

 

abeceda, písmo, 
výslovnost  

 

 
Třetí ročník – téma: řecká poezie 
 

Výstupy Učivo MV 
 Alkaios, 
 Homéros 
 Hésiodos 

 

přízvuk; 
metrika 
 

 

 
Třetí ročník – téma: skloňování substantiv a adjektiv 
 

Výstupy Učivo MV 
 žák správně chápe a interpretuje vztah mezi 5 

řeckými, 6 latinskými a 7 českými pády 
 žák správně chápe a interpretuje kategorii duálu 

substantiv 
 žák dokáže na základě slovníkových tvarů vytvářet 

další tvary pravidelných řeckých substantiv I. až III. 
deklinace (souhláskové kmeny retné, zubné a hrdelné) 

 žák dokáže popsat systém rozdělení řeckých 
substantiv 

 žák dokáže skloňovat adjektiva I. a II. deklinace a 
vytvářet jejich adverbia 

skloňování 
substantiv I. až 
III. deklinace 

 

 
Třetí ročník – téma: časování sloves a syntax 
 

Výstupy Učivo MV 
 žák dokáže na základě prvních dvou tvarů slovesné 

stupnice vytvářet všechny další tvary indikativu 
présentu, futura a imperfekta, imperativu présentu, 
infinitivu présentu a participia présentu 

 žák správně chápe a interpretuje kategorii duálu a 
media u sloves 

 žák zná tvary nepravidelného slovesa einai 
 žák chápe smysl pravidla neutrum plūrāle habet 

verbum singulāre a dokáže je používat 

časování 
 
 

CJL 
D 
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5.6.3 Učební osnovy volitelného předmětu seminář z latiny  

1. Název předmětu, jeho zkratka a základní popis 

Seminář z latiny (SLJ) je určen studentům septim. 

2. Charakteristika předmětu SLJ 

Cílem semináře je prohloubit a doplnit poznatky, které studenti načerpali a čerpají při hodinách 
latinského jazyka. Témata se pohybují ve třech základních rovinách:  

1) Gramatika – stručné shrnutí základních gramatických celků a doplnění okruhů přesahujících 
rámec běžné výuky 

2) Literatura a reálie – v návaznosti na témata probraná v hodinách LJ rozvoj dalších 
souvisejících okruhů 

3) Překlad – pokročilejší práce s latinským textem, překlad originálních textů z různých žánrů i 
období 

Uvedené roviny předpokládají výklad vyučujícího, samostatnou či skupinovou práci studentů, 
společnou diskuzi a reflexi probraných témat. 

 

3. Klíčové kompetence SLJ – (viz 5.6.1) 

4. Výchovné a vzdělávací strategie SLJ – (viz 5.6.1) 

5. Forma výuky SLJ 

ročník V VI VII VIII 

hodin týdně / z toho půlených - - 2 2 

 

organizace výuky Výuka probíhá ve dvouhodinovém bloku jednou týdně, skupinu tvoří cca 10 
žáků. 

 

organizační formy 
práce 

Vyučovací hodina; součástí semináře je výklad vyučujícího, studentské 
prezentace na zadaná témata, diskuze nad problematikou, 
individuální/skupinový překlad latinských textů s komentářem vyučujícího 

 

místo realizace Učebna 

 

6. Průřezová témata SLJ 

V SJL se žádná průřezová témata nerealizují. 
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7. Učivo, výstupy, mezipředmětové vazby (MV) 

7.1 VII. ročník 
 
VII. ročník – téma: infinitivní vazby 
 

Výstupy Učivo MV 
✔ žák zná a dokáže utvořit všech šest latinských infinitivů 
✔  žák rozpozná v textu polovětné infinitivní konstrukce 
(akuzativ s infinitivem a nominativ s infinitivem, vazba po 
slovesech iubeo a veto) a vhodně je překládá do češtiny 
✔ žák dokáže správně vytvořit a použít vazbu akuzativu a 
nominativu s infinitivem v přítomnosti, minulosti i budoucnosti 

✔ akuzativ s 
infinitivem 
✔ nominativ 
s infinitivem 
✔ vazba po 
slovesech iubeo a 
veto 

 

 
VII. ročník – téma: význam a použití gerundiva a gerundia 
 

Výstupy Učivo MV 
✔ žák vytvoří všechny existující tvary gerundia a gerundiva 

✔ žák zná pravidla použití osobní a neosobní vazby u 
gerundiva a správně překládá gerundivum ve funkci přívlastku, 
doplňku i přísudku (opisné časování trpné) 
✔ žák v textu rozpozná gerundium a vhodně jej překládá 

✔ gerundium a 
gerundivum 

 

 

 
VII. ročník – téma: stupňování adverbií 
 

Výstupy Učivo MV 
✔ žák dokáže od pravidelných adjektiv utvářet adjektivní 
adverbia  
✔ žák dokáže vytvářet všechny tvary druhého a třetího stupně 
adjektivních adverbií, a to stupňováním pravidelným, 
nepravidelným i opisným 

✔ stupňování 
adjektivních adverbií 

 

 
VII. ročník – téma: syntax pádů 
 

Výstupy Učivo MV 
✔ žák v textu rozpozná různé funkce genitivu, dativu, 
akuzativu a ablativu, dokáže uvedené pády správně překládat 
a vysvětlí jejich použití 

✔ syntax pádů 
 

ČJL 
 

 
VII. ročník – téma: časování sloves 
 

Výstupy Učivo MV 
✔ žák zná celou slovesnou stupnici semideponetních sloves 
a dokáže tvořit všechny existující tvary prézentního a 
supinového (perfektního) kmene 

✔ žák zná praeteritoprézentní slovesa, dokáže vytvořit 
všechny jejich existující tvary a umí je překládat 
✔ žák zná celou slovesnou stupnici nepravidelných sloves 
malo, do a facio – fio a dokáže utvořit všechny pravidelné i 
nepravidelné existující tvary těchto sloves 

✔ žák ovládá složeniny nepravidelných latinských sloves 
žák dokáže vytvořit imperativ II od všech sloves, u kterých 
existuje, a přeložit jej 

✔ časování 
nepravidelných 
sloves malo, do a 
facio – fio 

✔ časování 
semideponentích a 
praeteritoprézentních 
sloves 

✔ složeniny 
nepravidelných 
sloves 
✔ imperativ II 

 

 
VII. ročník – téma: věty se spojkou cum 
 

Výstupy Učivo MV 
✔ žák zná všechny typy vedlejších vět se spojkou cum ✔ věty s cum ČJL 
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VII. ročník – téma: antická literatura 
 

Výstupy Učivo MV 
✔ žák rozumí základním pojmům daného literárního období či 
žánru 
✔ žák zná základní fakta o daném literárním období, žánru či 
autorovi 
✔ žák zná kontext vzniku literárních děl, působení 
jednotlivých autorů a vývoje daných žánrů 
✔ žák chápe význam antické literatury pro vývoj literatury 
evropské a uvědomuje si souvislosti s novověkou a současnou 
literaturou 

✔ Římské divadlo 
✔ Pozdně antická 
literatura 
✔ Apologetická 
literatura  
✔ Patristická 
literatura 

 

CJL 
D 
NN 
ZF 

 
V. ročník – téma: antické reálie 
 

Výstupy Učivo MV 
✔ žák má přehled o historicko-kulturním vývoji daného období 
✔ žák má základní povědomí o způsobu života římské 
společnosti 
✔ žák zná základní informace o fungování římského státu, 
rozumí jeho základním politickým, sociálním a ekonomickým 
principům 
✔ žák chápe souvislosti mezi antickým, středověkým a 
novověkým výtvarným uměním, rozumí vztahu pohanského a 
křesťanského umění a architektury 
✔ žák chápe vztah pohanské a křesťanské kultury a 
náboženství 

✔ Etruské dědictví 
v římské kultuře a 
společnosti 
✔ Římská rodina a 
společnost 
✔ Římské úřady a 
instituce 
✔ Římské výtvarné 
umění a architektura 
✔ Císařství a jeho 
vztah ke křesťanství 
 
 

D 
ZSV 
EV 
NN 
ZF 

 

7.1 Viz 5.6.1 a 5.6.3; VIII. ročník rozšíření: 

VIII. ročník – téma: vedlejší věty – rozšíření 
 

Výstupy Učivo MV 
✔ žák zná a správně překládá spojky vět časových, 
příčinných, důvodových, účinkových, přípustkových, obavných 
a zabraňovacích 
✔ žák v textu rozpozná výše uvedené věty a dokáže je věcně 
správně překládat 
✔ žák zná pravidla použití slovesných časů a způsobů v 
těchto větách a dokáže je správně aplikovat 

✔ příslovečné věty 
časové, příčinné, 
důvodové, účinkové, 
přípustkové, obavné 
a zabraňovací 
 
 

ČJL 

 
VIII. ročník – téma: konjunktivy v hlavních větách – rozšíření 
 

Výstupy Učivo MV 
✔ žák dokáže vytvořit všechny latinské konjunktivy 
✔ žák rozumí významu těchto konjunktivů v hlavních větách, 
dokáže je v textu identifikovat a správně přeložit 

✔ konjunktivy 
v hlavních větách 

ČJL 

 
VIII. ročník – téma: antická literatura – rozšíření 
 

Výstupy Učivo MV 
✔ žák rozumí základním pojmům daného literárního období či 
žánru 
✔ žák zná základní fakta o daném literárním období, žánru či 
autorovi 

✔ Lyrická poezie 1. 
století př. Kr. 
✔ Řečnictví v Římě 
a odborná literatura 

CJL 
D 
NN 
ZF 
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✔ žák zná kontext vzniku literárních děl, působení jednotlivých 
autorů a vývoje daných žánrů 
✔ žák chápe význam antické literatury pro vývoj literatury 
evropské a uvědomuje si souvislosti s novověkou a současnou 
literaturou 
✔ žák zná základní žánry středověké latinsky psané literatury 
 

✔ Filosofie a 
filosofická literatura 
v Římě 
✔ Římská epika, 
didaktický epos, 
hrdinský epos 
✔ Římská 
historiografie 
✔ Římský dopis 
✔ Román, bajky, 
epigram, satira 
✔ Vybrané žánry 
středověké latinské 
literatury 

 
VIII. ročník – téma: antické reálie – rozšíření 
 

Výstupy Učivo MV 
✔ žák zná základní fakta o vývoji latiny, zná rozdíly mezi 
jednotlivými obdobími tohoto vývoje 
✔ žák zná rozdíl mezi podobou a funkcí latiny spisovné a 
vulgární a rozumí tomu, jakým způsobem vznikly z latiny 
konkrétní národní jazyky 

✔ vývoj latiny a 
hláskové změny 
✔ latina vulgární a 
spisovná, národní 
jazyky 
 

D 
ČJL 
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5.7 Matematika - učební osnovy 
 
 
Obsah: 
 
 5.7.1 Učební osnovy povinného předmětu matematika 

 5.7.2 Učební osnovy volitelného / nepovinného předmětu seminář z matematiky 

 5.7.3 Učební osnovy volitelného / nepovinného předmětu seminář z matematiky 
ke státní maturitě 

 5.7.4 Učební osnovy volitelného / nepovinného předmětu seminář z deskriptivní 
geometrie 

 

 

5.7.1 Učební osnovy povinného předmětu matematika 
 
1. Název předmětu, jeho zkratka a základní popis 
 
Matematika (M) učí žáky vnímat viditelné i neviditelné vztahy a struktury (čísel, tvarů, pohybů, úvah, 
náhodných jevů aj.), popisovat a vyjadřovat je, pracovat s nimi a používat je v praxi. 
 
 
 
2. Charakteristika předmětu M 
 
Matematika jako obor vědění vznikla z praktických potřeb běžného života již v dobách nejstarší lidské 
historie. V průběhu tisíciletého vývoje vytvořila i mnoho teorií čistě abstraktních, ale zároveň vždy 
pracovala s konkrétní lidskou zkušeností. Popisováním kvantitativních vlastností objektů a zejména 
zobecňováním nacházených závislostí mezi veličinami otevírá matematika cestu hlubšímu poznání 
světa. Týká se to všech oblastí zkoumání – zvláště věd exaktních, ale třeba i filosofie, právnictví, ba i 
teorie umění. 
Dovednost systematického uvažování, ryzí poctivost při dokazování jakéhokoli tvrzení, návyk hledat 
všechna řešení problému – to jsou cílové hodnoty, které matematika sleduje a které v průběhu celého 
školního vzdělávání také nabízí všem ostatním oborům. 
 
 
3. Klíčové kompetence v M 
 
3.1 Kompetence k učení – žák chce a umí se učit (po celý život),  
v M je proto veden 
• k hledání, objevování a potvrzování zákonitostí v aritmetice, algebře i geometrii; 
• ke stálému srovnávání poznatků matematiky a dalších oborů a jejich využívání v praxi. 
 
3.2 Kompetence k řešení problémů – žák chápe problémy jako přirozenou součást našeho světa 
a snaží se je řešit (chápe je i jako příležitost),  
v M je proto veden 
• k důsledné analýze problémů, vyhledávání informací a k volbě vhodné metody řešení; 
• k systematickému řešení problémů s důrazem na úplnost - tzn. najít všechny možnosti. 

 
3.3 Kompetence komunikativní – žák chce a umí se vyjádřit (ústně, písemně, prostřednictvím 
různých technologií či jazyků) i reagovat na vyjádření druhých,  
v M je proto veden 
• k osvojení a používání termínů a symbolů matematiky pro jasnou formulaci myšlenek; 
• k věcné argumentaci při obhajobě vlastního názoru a zároveň k nestrannému vyslechnutí 

argumentace cizí – s následným objektivním rozhodnutím v dané otázce. 
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3.4 Kompetence sociální a personální – žák chce a umí spolupracovat s druhými (i se sebou),  
v M je proto veden  
• k aktivnímu zapojení do skupiny při týmové práci a k respektování různých názorů; 
• k radosti ze společně získaných výsledků i z vlastního podílu na tom. 
 
3.5 Kompetence občanské – žák chápe cenu a smysl dobrých zákonů, pravidel a tradic a dokáže 
je ctít,  
v M je proto veden 
• k respektování pravidel stanovených pro výuku matematiky a k nadřazení stálých mravních 

hodnot nad okamžitým ziskem; 
• ke snaze udržet a rozvíjet dobrou tradici školy – např. v obvyklých matematických soutěžích. 

 
 

3.6 Kompetence pracovní – žák je šikovný a dokáže se uplatnit (řídí sám sebe, případně i druhé),  
v M je proto veden 
• k vytrvalé a soustavné práci – ve škole i doma; 
• k účelné práci s modely i technickými prostředky (kalkulátor, software); 
• ksystematickému a úhlednému zápisu a grafickému projevu. 
 
 
3.7 Kompetence existenciální – žák (nejen v případě krize) dokáže (opakovaně) hledat a 
obhajovat smysl své činnosti a existence,  
v M je proto veden 
• k pochopení a přijetí matematiky jako základní součásti lidského vědění a kultury; 

 
 
3.8 Kompetence akademické – žák disponuje určitým okruhem znalostí a je si vědom souvislostí, 
které snad představují z hlediska okamžitého praktického využití určitý luxus, ale zájem o ně je 
zdůvodněn kulturně, historicky, duchovně apod.,  
v M je proto veden 
• k objevování a ocenění krystalicky čisté krásy matematiky jako oboru, který zůstává pevný jako 

dům na skále, nad okolotekoucí prchavou módností. 
 

 
4. Výchovné a vzdělávací strategie M 
 
Specifické činnosti ve vyučování jsou voleny podle charakteru probíraného tématu a výchovně 
vzdělávacích cílů, jichž je třeba dosáhnout. Jednotlivé skupiny klíčových kompetencí jsou obecně 
rozvíjeny tímto způsobem: 
 
 způsob, jakým jsou kompetence rozvíjeny 
kompetence k učení - žák se učí chápat matematické pojmy a termíny, vyhledává 

souvislosti a vytváří si systém  
- učitel maximálně využivá znalostí žáků a dovede je k vlastnímu 
objevení zákonitosti, žák může experimentovat a své postupy kriticky 
vyhodnotit 
- zadávané úlohy odpovídají možnostem žáků tak, aby ve velké 
většině žáci látku zvládli a upevnili si tak důvěru ve vlastní síly 
 

kompetence k řešení problémů - nepovrchní analýza problému, výběr nejúčelnějšího postupu, 
předběžný odhad výsledku a srovnání po výpočtu 
- důslednost při řešení úloh, přesná a úplná odpověď 
 

kompetence komunikativní - jasná formulace problému i jeho řešení pomocí osvojeného 
matematického aparátu  
- učitel může i sám oponovat správnému řešení nebo žádat 
vysvětlení, aby žáci dovedli obhájit výsledek 

kompetence sociální  
a personální 

- učitel zadává týmovou práci vždy v pozitivní atmosféře, aby se žáci 
již napřed těšili 
- hodnocením učitel potvrdí roli celku, ale ukáže také důležitost 
každého člena týmu a jeho spoluzodpovědnost za společnou práci 
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kompetence občanské - snaha o maximální objektivnost hodnocení ze strany učitele 
podporuje důvěru žáků, pravidla hodnocení nutno dát předem a 
důsledně je dodržovat; učitel však není chladný stroj a rozhoduje 
vždy nejen hlavou, ale také srdcem (ať to žáci pochopí a přijmou) 
- učitel vytváří příležitosti k demokratickému rozhodování žáků 
- trpělivá a nenásilná nabídka dobrovolné účasti v řadě 
matematických soutěží je nutná k udržení dobré tradice školy na 
tomto poli, nezbytná je přiměřená odměna žáků za práci navíc 

kompetence pracovní - učitel zadává jen rozumné množství práce, ale to v ohlášených 
termínech a dané kvalitě důsledně vyžaduje 
- žáci mají v pořádku předepsané pomůcky a účelně je využívají 
- grafický projev je součástí hodnocení (dysgrafici – benevolence) 

kompetence existenciální - matematika prostupuje celé lidské vědění, učitel při každé vhodné 
příležitosti poukazuje na odraz matematiky v jiných předmětech 

kompetence akademické - učitel nezastírá, že mnohé matematické dovednosti a znalosti žáci v 
praktickém životě přímo nevyužijí, měl by však být přesvědčivým 
obdivovatelem svého předmětu; krásnou hudbu nebo krajinu přece 
také přímo nepotřebujeme, a přece nás obohacuje 

 
5. Forma výuky M 
 

ročník I II III IV 
hodin týdně / z toho půlených 4/1 4/1 4/1 4/1 
 

ročník V VI VII VIII 
hodin týdně / z toho půlených 4/1 4/1 3/1 3/1 
 

 
organizace výuky Třídy jsou rozděleny na poloviny vždy jednu hodinu týdně. Výuka v jednotlivé 

třídě je realizována jedním vyučujícím. 
 

organizační formy 
práce 

Vždy vyučovací hodina; součástí hodiny může být např. referát jednotlivce 
nebo dvojice na dané odborné téma, týmová práce na novém tématu (metoda 
buzz-groups ij.), různé jednorázové i dlouhodobé soutěže menších i větších 
skupin žáků. 

 
místo realizace Učebna. 

 
 
 
6. Průřezová témata v M 
 
Průřezová témata jsou do vzdělávacího obsahu předmětu matematika integrována pouze nepřímo 
a částečně. Většinou to přichází v úvahu při řešení slovních úloh v závislosti na námětu. Bylo by tedy 
násilné a pouze formální vypisovat zde integrované okruhy průřezových témat. 
Učitel však jistě může a má reagovat na každý aktuální podnět a svým postojem nebo vyvoláním 
krátké diskuse pak žáky formuje žádoucím směrem. V takovém případě je samozřejmě omluvitelné, 
že se „odchýlil od původního matematického tématu“. 
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7. Učivo, výstupy, mezipředmětové vazby (MV) 
 
7.1 I. ročník 
 
I. ročník – téma: Úvodní opakování 
 

Výstupy Učivo MV 
provádí operace s přirozenými čísly s využitím jejich vlastností 
rozlišuje pojmy číslo a číslice, přečte číslo zapsané římskými 

číslicemi 
pracuje se zkráceným i rozvinutým zápisem čísla v desítkové 

soustavě, upravuje jednoduché číselné výrazy 
zaokrouhluje a provádí odhady, účelně využívá kalkulátor 
řeší jednoduché rovnice 
chápe pojem množina a podmnožina, určí a znázorní průnik, 

sjednocení a rozdíl množin 
rozeznává druhy úhlů 
určuje velikost úhlu měřením a výpočtem, narýsuje úhel dané 

velikosti 
charakterizuje a třídí základní rovinné útvary 
popíše kružnici a kruh, trojúhelník, čtyřúhelník 
modeluje vzájemnou polohu geometrických útvarů 
ovládá základní geometrické konstrukce (osa úsečky, osa úhlu, 

kolmice, rovnoběžky, trojúhelník, čtyřúhelník) 
používá příslušnou matematickou symboliku 
rozlišuje a popíše základní typy těles 

 přirozená čísla, číselná 
osa 

 
 číslo, číslice; římské číslice 
 
 desítková soustava 
 
 zaokrouhlování, odhady 
 rovnice 
 množiny 
 
 úhly 
 
 
 geometrické útvary 
 
 geometrické konstrukce 

D 
 
 
F 
F 
 
 
 
Z, F 
Z 
 
 
Bi 

 
I. ročník – téma: Kladná a záporná čísla 
 

Výstupy Učivo MV 
na číselné ose znázorní kladná i záporná čísla a operace s 

nimi, modeluje čísla navzájem opačná 
počítá s celými i desetinnými čísly 

 
převádí jednotky délky, obsahu, objemu (i krychlové), 

hmotnosti, času 
vypočítá aritmetický průměr ze zadaných hodnot 
znázorní body v soustavě souřadnic (v rovině) 

 záporná čísla a práce s 
nimi 

 operace s desetinnými 
čísly 

 převody jednotek 
  
 aritmetický průměr 
 soustava souřadnic 

 
Z, F 
 
 
F 
F, IVT 
F, Bi 

 
I. ročník – téma: Dělitelnost přirozených čísel 
 

Výstupy Učivo MV 
 Rozumí pojmům násobek a dělitel, prvočíslo, složené číslo, 

soudělnost čísel 
 dovede použít kritéria dělitelnosti přirozenými čísly 
 pro dané přirozené číslo najde množinu všech dělitelů a 

rozklad na prvočinitele  
 najde největšího společného dělitele a nejmenší společný 

násobek skupiny čísel 
 využívá Euklidův algoritmus postupného dělení k nalezení 

NSD velkých čísel 
 modeluje a řeší problémové situace s využitím dělitelnosti 

přirozených čísel 

 Základní pojmy  
 
 kritéria dělitelnosti 
 elementární úlohy z 

dělitelnosti 
 
 
 
 
 slovní úlohy z dělitelnosti 
 

 

I. ročník – téma: Racionální čísla, procenta 

 
Výstupy Učivo MV 

Vyjádří kvantitativně vztah celek-část (i část větší než celek) – 
desetinným číslem, zlomkem, smíšeným číslem 

převede jednoduché periodické číslo na zlomek 
krátí a rozšiřuje zlomky 
počítá se zlomky (součet a rozdíl, součin a podíl) 

 Pojem a význam zlomku 
 
 

 úpravy zlomků 
 práce se zlomky 
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modeluje a pomocí zlomků řeší reálné problémy  
vyjádří vztah celek-část pomocí procent 
řeší základní úlohy na procenta 
řeší jednoduché úlohy z finanční matematiky 
řeší aplikační úlohy na promile 
modeluje a pomocí procent řeší reálné problémy 

 aplikační úlohy 
 procenta 
 
 úrok 
 promile 
 aplikační úlohy 

F, Bi, 
(Ch), 
OV, Z 
 
OV, Z 

I. ročník – téma: Shodnost, osová a středová souměrnost 

 
Výstupy Učivo MV 

Rozumí obecnému pojmu shodnost útvarů, rozliší a popíše 
osovou a středovou souměrnost a posunutí 

sestrojí obraz útvaru v osové a středové souměrnosti, najde 
osu resp. střed souměrného útvaru 

 Shodnost, souměrnost, 
posunutí 

 osová a středová 
souměrnost 

VV, F, 
Bi 

 

7. 2 II. ročník  
 
II.ročník – téma: Trojúhelníky a čtyřúhelníky 
 

Výstupy Učivo MV 
Charakterizuje a třídí trojúhelníky, zná jejich prvky a základní 

vlastnosti 
určí střední příčky, těžnice, výšky, kružnice v trojúhelníku 
a zná jejich vlastnosti 
používá věty o určenosti a shodnosti trojúhelníků – ke 

konstrukci a prověření shodnosti trojúhelníků 
provádí důkazy tvrzení pomocí vět o shodnosti 
vypočte obvod a obsah trojúhelníka (příp. i další údaje) 
charakterizuje a třídí čtyřúhelníky, zná jejich prvky a vlastnosti, 

sestrojí čtyřúhelník ze zadaných prvků  
vypočte obvod, obsah aj. údaje ze zadaných prvků 

 Trojúhelník a jeho prvky, 
typy trojúhelníků 

 další vlastnosti trojúhelníka 
 
 věty sss, sus, usu, Ssu 
 
 
 výpočty v trojúhelníku 
 čtyřúhelník, jeho prvky a 

vlastnosti, typy 
čtyřúhelníků, výpočty 

 
 
F 
 
 
 
 
F, Z 

 
II. ročník – téma: Hranoly 
 

Výstupy Učivo MV 
Popíše hranol a jeho prvky, třídí hranoly dle vlastností 
umí využít Eulerovu větu o mnohostěnech 
zobrazí hranol ve volném rovnoběžném promítání, narýsuje síť 

hranolu 
řeší aplikační úlohy s hranoly – objem (krychlové jednotky), 

povrch, prvky hranolu 

 Hranol, jeho prvky a typy 
 
 zobrazení hranolu 
 
 výpočty s hranolem 

Bi, VV 

II. ročník – téma: Mocniny a odmocniny; mnohočleny 

 
Výstupy Učivo MV 

Počítá s druhou a třetí mocninou a odmocninou, chápe jejich 
geometrický význam, účelně využívá kalkulátor 

používá Pythagorovu větu (v obou směrech) 
rozumí pojmu vyšší mocnina a mocnina se záporným 

mocnitelem, zná pravidla o počítání s mocninami 
počítá s velkými a malými čísly pomocí mocnin deseti  
chápe pojem proměnné algebraického výrazu, určí hodnotu 

výrazu 
popíše jednočlen, mnohočlen, opačný člen; mnohočleny sčítá, 

odčítá a násobí, dělí mnohočlen jednočlenem  
matematizuje reálné situace pomocí proměnných 

 Druhá a třetí mocnina a 
odmocnina 

 Pythagorova věta 
 vyšší mocniny, operace s 

mocninami 
 velká a malá čísla 
 proměnná, algebraický 

výraz 
 mnohočleny 
 
 využití mnohočlenů 

F 
 
D, F 
F, HV 
  
F, Z 
 
 
 
 
F, Bi, Z 
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II. ročník – téma: Rovnice a nerovnice 

 
Výstupy Učivo MV 

používá ekvivalentní úpravy k řešení lineárních rovnic  
využije rovnice k řešení jednoduchých slovních úloh 
vyjádří neznámou z jednoduchého algebraického vztahu 
pracuje s intervaly (průnik, sjednocení, rozdíl), průběh a 

výsledky práce znázorní na číselné ose 
řeší nerovnice, závěry zapíše pomocí intervalů 

 rovnice a jejich úpravy  
 slovní úlohy 
 neznámá ve vzorci 
 intervaly 
  
 nerovnice a jejich úpravy 

 
 
F, Ch 

 
 
II. ročník – téma: Úměrnosti 
 

Výstupy Učivo MV 
chápe význam poměru pro kvantitativní vyjádření vztahu celek-

části, rozdělí celek v daném (postupném) poměru 
určí neznámý člen úměry 
pracuje s měřítky map, schémat, plánů a výkresů 
popíše a znázorní grafem zadanou závislost veličin 
rozliší vztah přímé a nepřímé úměrnosti, vyjádří je tabulkou a 

rovnicí, znázorní je grafem 
modeluje a řeší aplikační úlohy na závislosti veličin 

 poměr, postupný poměr 
 
 úměra a výpočty s ní 
 měřítko 
 závislost veličin 
 přímá a nepřímá úměrnost 
 
 využití úměrností 

F, Ch, 
Z, Bi 
Ch 
Z, Bi 
 
 
 
F, Ch, 
Z, Bi 

 

 
 
7.3 III. ročník 
 

III. ročník – téma: Kruhy a válce 
 

Výstupy Učivo MV 
charakterizuje kružnici, kruh, středový úhel, kruhový oblouk, 

tětivu, kruhovou výseč a úseč, mezikruží 
popíše vzájemnou polohu kružnice a přímky či kružnice, chápe 

význam středné dvou kružnic 
formuluje Thaletovu větu, sestrojí tečnu kružnice  
 
odhadne a vypočte obvod a obsah kruhu, délku kruhového 

oblouku, obvod a obsah kruhové výseče 
popíše válec a jeho prvky, zobrazí válec ve volném 

rovnoběžném promítání, narýsuje síť válce 
vypočítá objem a povrch válce, řeší aplikační úlohy 

 kružnice a kruh a jejich 
části 

 kružnice a přímka, dvě 
kružnice 

 Thaletova věta, 
konstrukce tečny kružnice 

 aplikační úlohy 
 
 válec, zobrazení válce 
 
 výpočty s válcem 

Z, F 
 
 
 
D, Z 
 
D 

 
III. ročník – téma: Geometrické konstrukce 
 

Výstupy Učivo MV 
využívá pojem množina všech bodů dané vlastnosti 

k charakteristice geometrického útvaru 
sestrojí trojúhelník z daných prvků (výšky, těžnice, kružnice 

opsaná) 
sestrojí čtyřúhelník z daných prvků 
rozlišuje polohové a nepolohové úlohy, určí počet řešení 

 množina bodů dané 
vlastnosti 

 konstrukce trojúhelníku a 
čtyřúhelníku 

 

F, Vv 
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III. ročník – téma: Výrazy 
 

Výstupy Učivo MV 
pracuje s mnohočleny, včetně dělení mnohočlenem 
využívá vzorců pro součiny a mocniny mnohočlenů 
rozkládá mnohočleny vytýkáním i pomocí vzorců 
zajistí, aby lomený výraz měl smysl, krátí a rozšiřuje lomené 

výrazy 
počítá s lomenými výrazy (součet a rozdíl, součin, podíl, úpravy 

složených lomených výrazů) 

 mnohočleny 
 
 

 lomené výrazy 

 
 
 
F 

 
III. ročník – téma: Rovnice a jejich soustavy  
 

Výstupy Učivo MV 
řeší lineární a kvadratické rovnice 
zapíše množinu kořenů rovnice 

 
řeší soustavu lineárních rovnic se dvěma neznámými 
řeší jednoduché soustavy nelineárních rovnic 
analyzuje reálnou situaci a pomocí rovnic nebo jejich soustav 

řeší úlohy o pohybu, o společné práci, o směsích 
a jiné 

 lineární a kvadratická 
rovnice a úlohy k nim 
vedoucí 

 soustavy rovnic 
 
 aplikační úlohy 

F 
 
 
 
 
 
F, Ch 

 
 

7.4 IV. ročník 
 
IV. ročník – téma: Funkce, statistika 
 

Výstupy Učivo MV 
chápe funkční vztah závislosti a vyjádří ho tabulkou, grafem, 

popř. vzorcem, určí definiční obor a obor hodnot 
pracuje s různými způsoby zadání funkcí, určuje jejich 

vlastnosti (např. růst či klesání), kreslí grafy 
určí extrém funkce 
vypočítá souřadnice vrcholu paraboly 
rozumí popisu reálné situace pomocí funkce 
přečte a vyhodnotí data z různých diagramů nebo jiných zdrojů, 

vyhledá a zpracuje data do diagramu 
pro daný znak vytvoří tabulku absolutních a relativních četností 

a histogram 
určí aritmetický průměr, medián a modus daného znaku 
porovnává soubory dat 
seznámí se s Gaussovým rozdělením a významem 

směrodatné odchylky  
rozumí praktickému významu pojmu percentil a kvartil 
chápe pojem korelace a význam korelačního koeficientu 
provádí základní zpracování dat v tabulkovém editoru 

 funkce, její význam a 
znázornění 

 lineární funkce, absolutní 
hodnota, kvadratická 
funkce, nepřímá úměrnost 

 
 využití funkcí 
 práce s daty 
 
 základy statistiky 

F, Ch, 
Bi 
 
 
 
 
 
F, Ch, 
Bi, Z, 
OV 
 
IVT, OV 
 
 
 
 
 
IVT 

 
 
IV. ročník – téma: Podobnost a funkce úhlu 
 

Výstupy Učivo MV 
určí podobné útvary včetně poměru podobnosti, pracuje s 

podobnými trojúhelníky (dopočty stran aj.) 
definuje goniometrické funkce ostrého úhlu pomocí poměrů 

délek stran v pravoúhlém trojúhelníku 
analyzuje a pomocí goniometrických funkcí řeší geometrické 

úlohy z praxe, účelně využívá kalkulátor 
 

 podobnost útvarů, 
podobné trojúhelníky 

 goniometrické funkce 
ostrého úhlu 

 řešení pravoúhlého 
trojúhelníka, aplikační 
úlohy 

VV 
 
F 
 
F, Z 
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IV. ročník – téma: Základy stereometrie; jehlan, kužel, koule 
 

Výstupy Učivo MV 
modeluje vzájemnou polohou přímek a rovin v prostoru 
v jednoduchých tělesech počítá vzdálenosti (dvou bodů, bodu 

od přímky/roviny) a odchylky (dvou různoběžek, přímky od 
roviny, dvou rovin) – s využitím Pythagorovy věty a 
goniom. funkcí 

určí a charakterizuje jehlan, kužel a kouli, popíše jejich prvky, 
vlastnosti a typy, znázorní síť jehlanu a kužele 

analyzuje a řeší úlohy z praxe (objem, povrch, prvky) 

 vzájemná poloha přímek a 
rovin v prostoru 

 vzdálenosti, odchylky 
 
 
 jehlan, kužel, koule 
 
 aplikační úlohy, výpočty 

VV, Bi, 
Ch 
F, Z 

 
 
 
POZNÁMKA:  
Kurzívou je vyznačeno rozšiřující učivo, jeho zařazení v dané třídě záleží na úvaze vyučujícího. 
 
Ve třídách, kde výuka probíhá podle učebnic prof. Hejného, nemusí být dodrženo rozdělení učiva do 
jednotlivých ročníků; při zachování konečných výstupů po IV. ročníku. 
 
Do všech tematických celků ve všech ročnících jsou průběžně zařazovány nestandardní aplikační 
úlohy a problémy, nejčastěji formou hlavolamů na víkend, příležitostných soutěžních úloh pro 
jednotlivce či malé skupiny, nebo jen nepovinných domácích úkolů (např. číselné a logické řady či 
analogie, logické a netradiční geometrické úlohy, algebrogramy, neúplně zadané úlohy apod.). 
  
Očekávané výstupy: 
 
• žák užívá logickou úvahu a kombinační úsudek při řešení úloh a problémů a nalézá různá řešení 

předkládaných nebo zkoumaných situací 
• řeší úlohy na prostorovou představivost, aplikuje a kombinuje poznatky a dovednosti z různých 

tematických a vzdělávacích oblastí 
 
 
 
 

7.5 V. ročník 
 

 
V. ročník – téma: Výroky 
 

Výstupy Učivo MV 
definuje výrok a jeho pravdivostní hodnotu, uvede vhodné 

příklady ne-výroků se zdůvodněním; rozpozná 
hypothesu, vytvoří vlastní příklady hypotéz 

chápe podstatu negace, odliší ji od „pravého opaku“ 
určí kvantifikátor ve výroku, zdůvodní důležitost pořadí 

kvantifikátorů 
zneguje kvantifikovaný výrok s pomocí symbolického zápisu  
zná základní logické spojky a jejich slovní formy 
v běžném jazyku, dovede je poznat a použít 
přepíše slovní výrok vhodnou výrokovou formulí k další práci 

s ním 
zná a dovede použít de Morganovy zákony 
neguje a jinak upravuje výrokové formule, ověří správnost 

výsledku tabulkou pravdivostních hodnot 
bezpečně pracuje s implikacemi jakožto nejčastější formou 

matematických tvrzení 
zná a dovede použít různé typy důkazů implikací, chápe 

obecný důkaz sporem a princip matematické indukce 

 výrok, pravdivostní 
hodnota výroku, 
hypothesa 

 negace výroku 
 kvantifikátor, 

kvantifikovaný výrok 
 negování 

kvantifikovaných výroků 
 logické spojky, složený 

výrok 
 výroková proměnná, 

výroková formule 
 zákony de Morganovy 
 negování aj. úpravy 

výrokových formulí 
 implikace - obměna, 

obrácení, negace 
 důkazy matematických 

vět  

ZSV, 
Fy, 
CH, 
Bi, 
IVT, 
CJL 

 
 
V. ročník – téma: Množiny 
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Výstupy Učivo MV 

charakterizuje množinu (podmnožinu), určí ji a zapíše 
definuje a ověří rovnost daných množin 
nakreslí a použije diagram pro 2,3,4 množiny 
definuje a znázorní základní operace s množinami 
pochopí vnitřní souvislost množin a výroků a ukáže ji na 

příkladech analogií 
chápe pojem mohutnost množiny, určí ji a zapíše  
určí mohutnost sjednocení daných konečných množin  
analyzuje a řeší slovní úlohy pomocí množin 

 množina, podmnožina 
 rovnost množin 
 množinové diagramy 
 operace s množinami 
 analogie mezi 

množinami a výroky 
 mohutnost množin 
 princip inkluze a exkluze 
 slovní úlohy na množiny 

 

ZF 

 
V. ročník – téma: Čísla a výrazy 
 

Výstupy Učivo MV 
vymezí množiny čísel přirozených, celých, racionálních a 

reálných, ví o číslech iracionálních a komplexních 
definuje a použije číselnou osu 
zapíše a nakreslí dané intervaly a pracuje s nimi 
definuje absolutní hodnotu reál. čísla, znázorní a zapíše 

intervalem její grafický význam v zápisu ABS(x-a) ≤ k 
rozliší různé des.rozvoje, pracuje s periodickými čísly 
zná a vypočte různé typy průměrů čísel, mj. vážený pr. 
použije vhodný typ průměru pro danou slovní úlohu 
definuje proměnnou a algebraický výraz, uvede příklady 

výrazů a ne-výrazů se zdůvodněním 
ověří podle definice rovnost daných výrazů 
zná a použije základní algebraické vzorce pro rozklady na 

součin a pro nižší mocniny mnohočlenů 
rozkládá na součin postupným vytýkáním i za pomoci 

vhodných algebraických vzorců 
bezpečně upravuje lomené výrazy, dovede stanovit 

podmínky těchto úprav 
definuje mocniny a odmocniny včetně def.oborů 
zná pravidla o počítání s mocninami a odmocninami 
bezpečně upravuje výrazy s mocninami a odmocninami, 

převádí odmocniny na mocniny s racionálním 
exponentem, pracuje i s reálnými exponenty mocnin 

 zavedení číselných 
množin 

 číselná osa 
 intervaly 
 absolutní hodnota 

reálného čísla 
 desetinné rozvoje čísel 
 průměry čísel 
 slovní úlohy 
 proměnná, algebraický 

výraz 
 rovnost alg.výrazů 
 některé algebraické 

vzorce 
 rozklady mnohočlenů na 

součinový tvar 
 počítání s lomenými 

výrazy 
 mocniny a odmocniny 
 vlastnosti mocnin 
 úpravy výrazů s 

mocninami a 
odmocninami 

Fy,  
CH, 
Bi, 
Z, 
IVT, 
Hv, 
Vv,  
ZSV 

V. ročník – téma: Dělitelnost přirozených čísel 

 
Výstupy Učivo MV 

definuje a vysvětlí pojmy násobek a dělitel 
orientuje se v tabulce prvočísel, zná prvočísla do 100 
zná a použije postup rozkladu přirozeného čísla na 

prvočinitele (s kalkulačkou) 
vybere ze skupiny čísel soudělná 
charakterizuje společného dělitele a společný násobek 

skupiny čísel 
vypočte ciferný součet přirozeného čísla  
rozhodne o dělitelnosti přiroz. děliteli podle kritérií 
určí NSD a nsn skupiny čísel (různé metody včetně 

Euklidova algoritmu postupného dělení), zná souvislost 
NSD a nsn v případě dvou přirozených čísel 

řeší běžné úlohy z dělitelnosti 
 

 násobek a dělitel  
 prvočíslo, číslo složené 
 základní věta aritmetiky, 

prvočíselné rozklady 
 soudělná čísla 
 společný dělitel a 

násobek 
 ciferný součet přir.čísla 
 kritéria dělitelnosti 
 největší spol. dělitel a 

nejmenší spol. násobek: 
jejich určení a souvislost 

 slovní úlohy z 
dělitelnosti 

 
 
 
 
 
 

V. ročník – téma: Rovnice, nerovnice a jejich soustavy 

 
Výstupy Učivo MV 
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odliší rovnici resp. nerovnici od rovnosti resp. nerovnosti, 
definuje kořen a dovede ho ověřit pro danou úlohu 

zná a používá ekvivalentní úpravy rovnic (nerovnic), zná 
pravidla použití neekvivalentních úprav  

spolehlivě řeší lineární rovnice (nerovnice) o 1 neznámé, 
zapíše a znázorní řešení i kořeny 

definuje a správně zapíše soustavu lineárních rovnic, rozumí 
pojmu „kořen soustavy rovnic“  

zná a vhodně používá různé metody řešení soustav rovnic, 
včetně Gaussovy eliminace, zapíše kořen soust. 

zapíše kvadratickou rovnici v různých tvarech, zná počet 
jejích kořenů a dovede je určit 

vysvětlí vztah kořenů a koeficientů kvadratické rovnice 
řeší polynom. rovnice a nerovnice v součinovém tvaru 
chápe význam parametru v rovnici (nerovnici) a přehledně 

zapisuje její řešení; úlohy s absol. hodnotou řeší pokud 
možno graficky  

bezpečně řeší úlohy s odmocninami, sleduje definiční obory 
a uvážlivě používá neekvivalentní úpravy rovnic 

 rovnice, nerovnice a 
jejich kořeny 

 ekvivalentní a 
neekvivalentní úpravy 
rovnic 

 lineární rovnice a jejich 
grafické znázornění 

 soustava lineárních 
rovnic a její kořeny 

 řešení soustav 
lineárních rovnic a 
nerovnic 

 kvadratická rovnice a její 
řešení 

 Viètovy vztahy 
 polynomické rovnice 
 rovnice a nerovnice s 

parametrem nebo s 
absolutní hodnotou 

 iracionální rovnice a 
nerovnice 

Fy, 
CH, 
Bi, 
Z, 
IVT 

 

7. 6 VI. ročník 
 
VI. ročník – téma: Funkce – obecné vlastnosti 
 

Výstupy Učivo MV 
definuje funkci, její definiční obor a obor hodnot 
určí a zapíše funkci různými způsoby 
vysvětlí souvislost funkce a jejího grafu 
definuje základní vlastnosti funkcí a nakreslí vhodné obecné 

a konkrétní příklady (sudost-lichost, omezenost, 
monotonie, extrémy, periodičnost) 

 funkce a její obory 
 určení a zápis funkce 
 graf funkce 
 základní vlastnosti 

funkcí 

 

VI. ročník – téma: Funkce – goniometrie 

 
Výstupy Učivo MV 

v pravoúhlém trojúhelníku definuje funkce sin, cos, tg, cotg 
ostrého úhlu 

spolehlivě převádí stupňovou a obloukovou míru 
v jednotkové kružnici definuje gon.funkce obecného úhlu 
nakreslí grafy zákl.gon.funkcí, včetně důležitých bodů,  
a na nich zdůvodní obecné vlastnosti těchto funkcí 
dovede vhodně použít vzorce z goniometrie 
řeší rovnice (nerovnice) s goniometrickými výrazy, k 

elementárním tvarům kreslí doprovodné obrázky 
zná a vhodně používá věty o obecném trojúhelníku (sinová a 

kosinová věta, Herónův vzorec aj.) 
řeší praktické úlohy z trigonometrie 

 goniometrické funkce 
ostrého úhlu 

 stupně a radiány  
 jednotková kružnice 
 grafy a vlastnosti zákl. 

goniometrických funkcí 
 součtové aj. vzorce 
 goniometrické rovnice 

(nerovnice) 
 trigonometrie: věty o 

obecném trojúhelníku 
 slovní úlohy 

Fy, 
Z,Bi,  
CH 

VI. ročník – téma: Racionální funkce 

 
Výstupy Učivo MV 

charakterizuje polynomické funkce podle stupně, určí 
základní vlastnosti a načrtne jejich grafy 

řeší polynom. rovnice a nerovnice v součinovém tvaru 
zná obsah a význam základní věty algebry 
z předpisu určí typ racionální lomené funkce a načrtne její 

graf, vysvětlí případné asymptoty 
nakreslí graf lin.lom.funkce, chápe význam asymptot 

 polynomické funkce, 
jejich vlastnosti a grafy 

 polynomické rovnice 
 základní věta algebry 
 racionální lomená 

funkce a její graf 
 lineární lomená funkce 
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řeší rovnice (nerovnice) s lomenými výrazy, jednodušší typy 
umí doprovodit graficky 

 rovnice (nerovnice) s 
rac. lomenými funkcemi 

 
VI. ročník – téma: Funkce – exponenciály a logaritmy 
 

Výstupy Učivo MV 
definuje exponenciální funkci a nakreslí její graf při různých 

základech 
zná a vhodně používá vlastnosti mocnin, včetně vztahů pro 

řešení exponenciálních rovnic 
pomocí exponenciály definuje logaritmickou funkci a nakreslí 

její graf při různých základech logaritmu 
zná a zapíše souvislost exponenciály a logaritmu o témž 

základu, na grafu vysvětlí pojem inverzní funkce 
zná a umí zdůvodnit pravidla pro počítání s logaritmy 
řeší exponenciální a logaritmické rovnice a nerovnice,  
k elementárním tvarům kreslí doprovodné grafy 

 exponenciální funkce, 
její obory, char. body a 
graf 

 vlastnosti obecné 
mocniny 

 logaritmická funkce, její 
obory, char.body a graf 

 souvislost logaritmů a 
exponenciál 

 vlastnosti logaritmů 
 exp. a logaritmické 

rovnice (nerovnice) 

Fy, 
CH, 
Bi 

 
VI. ročník – téma: Planimetrie 
 

Výstupy Učivo MV 
zná základní a odvozené planimetrické útvary, jejich 

značení, vlastnosti a vzájemné polohy 
definuje mnohoúhelníky, třídí je podle vlastností 
ovládá vlastnosti stran, úhlů, středních příček, těžnic a výšek 

trojúhelníka, narýsuje trojúhelník ze zadaných prvků, 
včetně kružnice opsané a vepsané 

umí použít Pythagorovu větu a Euklidovy věty k výpočtům i 
ke konstrukcím 

řeší početní i konstrukční úlohy na různé typy čtyřúhelníků, s 
využitím jejich vlastností 

zná a aplikuje spec. vlastnosti pravid.mnohoúhelníků 
řeší početní i konstrukční úlohy na kruh a jeho části, umí 

použít větu o středovém a obvodovém úhlu v kružnici 
umí použít posunutí, otočení, osovou souměrnost, 

stejnolehlost, a to v úlohách konstrukčních i početních  

 planimetrické útvary a 
vztahy mezi nimi 

 mnohoúhelníky 
 trojúhelník: definice, 

prvky, určení, vlastnosti, 
kružnice v trojúhelníku 

 pravoúhlý trojúhelník a 
jeho vlastnosti 

 čtyřúhelníky: typy, 
vlastnosti  

 pravid. mnohoúhelníky 
 kružnice a kruh, 

středový a obvodový 
úhel 

 geometrická zobrazení: 
shodnosti a podobnosti 

Fy, 
CH, 
Bi, 
Z, D, 
Vv 

 

7.7 VII. ročník 

 
VII. ročník – téma: Vektory a analytická geometrie v rovině 
 

Výstupy Učivo MV 
použije soustavu souřadnic na přímce, v rovině,  
v prostoru ke znázornění bodů a k výpočtu jejich vzdálenosti, 

určí střed úsečky souřadnicemi 
definuje vektor, určí jeho souřadnice 
vypočte délku vektoru ze souřadnic 
zapíše a použije posunutí bodu o vektor 
operuje s vektory: v souřadnicích i graficky je sčítá, odčítá, 

násobí číslem, vytvoří vektor opačný, nulový 
vysvětlí a modeluje lineární kombinaci vektorů, pracuje  
v souřadnicích i graficky 
chápe podstatu lineární závislosti a nezávislosti vektorů, 

ověří ji pro dané vektory, ukáže na modelu 
definuje a vypočte skalární součin daných vektorů 
definuje a vypočítá odchylku daných vektorů  
zná a vhodně používá parametrické i obecné vyjádření 

přímky v rovině 

 soustava souřadnic, 
vzdálenost bodů a střed 
úsečky v souřadnicích 

 vektor a jeho souřadnice 
 velikost vektoru 
 posunutí bodu o vektor 
 operace s vektory: 

součet, násobení číslem 
 lineární kombinace 

vektorů 
 lineární závislost a 

nezávislost vektorů 
 skalární součin vektorů 
 odchylka vektorů 
 přímka v rovině: 

parametricky, obecně 

Fy 



5.7 Matematika 

  

definuje a vypočítá odchylku a vzdálenost přímek, 
vzdálenost bodu od přímky; postup graficky doprovodí 

definuje kuželosečky geometricky i analyticky, vysvětlí 
souvislost prvků kuželoseček s koeficienty v jejich 
rovnicích 

pracuje s rovnicemi kuželoseček a jejich tečen, určí společné 
body kuželosečky s jinými útvary 

 výpočty v rovině: 
odchylky, vzdálenosti 

 kuželosečky rovnicemi: 
kružnice, elipsa, 
parabola, hyperbola 

 výpočty s 
kuželosečkami: 
vzáj.poloha, tečny 

 

VII. ročník – téma: Kombinatorika, pravděpodobnost, statistika 

 
Výstupy Učivo MV 

pracuje s faktoriály a kombinačními čísly, načrtne a vysvětlí 
Pascalův trojúhelník a jeho vlastnosti 

rozezná 6 základních kombinatorických úloh a dovede je 
vysvětlit, uvede typový příklad pro každou z nich, 
správně použije vztahy pro výpočty v jednotlivých 
úlohách 

odliší a zdůvodní nutnost součtu resp. součinu dílčích 
výsledků, chápe analogii s výroky a množinami  

zapíše binomickou větu, vysvětlí ji a pracuje s ní 
definuje náhodný pokus a jev a modeluje tyto pojmy 
na vhodných konkrétních příkladech ukáže různé typy 

náhodných jevů i možné operace s nimi, vysvětlí přitom 
vnitřní analogie jevů s množinami a výroky, jak se 
projevuje v terminologii a zápisu jevů 

definuje pravděpodobnost klasicky i statisticky a ukáže na 
rozdíly pohledu obou možností 

chápe nezávislost jevů a umí ji u daných jevů ověřit 
na konkrétním příkladu vysvětlí tzv. sdružený pokus 
srovnáním s typovými úlohami a vlastní tvůrčí úvahou řeší 

úlohy z kombinatoriky a pravděpodobnosti 
vymezí statistický soubor a znak, rozliší znaky kvalitativní a 

kvantitativní, zpracuje a vyhodnotí daná data 
charakterizuje znak pomocí průměrů, mediánu, modu, 

rozptylu, směrodatné odchylky 

 faktoriály, kombinační 
čísla 

 kombinatorické úlohy: 
permutace, variace, 
kombinace, a to bez 
opakování či s 
opakováním 

 základní kombinatorická 
pravidla: součet, součin 

 binomická věta 
 náhodný pokus a jev 
 typy náhodných jevů a 

operace s nimi, 
souvislost s množinami 
a výroky 

 def. pravděpodobnosti: 
klasická, statistická 

 nezávislost jevů 
 sdružené pokusy 
 slovní úlohy z 

kombinatoriky a 
pravděpodobnosti 

 základy statistiky: 
pojmy, práce s daty 

 charakteristiky znaků 
(zvl. kvantitativních) 

ZSV,  
IVT, 
Z, D, 
Fy, 
CH, 
Bi,  
Tv 

 

7.8 VIII. ročník 
 
VIII. ročník – téma: Posloupnosti a řady 
 

Výstupy Učivo MV 
definuje posloupnost čísel, různými způsoby ji určí a zapíše; 

na příkladech ukáže typy posloupností 
určí a zdůvodní vlastnosti dané posloupnosti 
charakterizuje posloupnost aritmetickou a geometrickou, zná 

jejich vlastnosti a použije jich při řešení praktických úloh 
definuje nekonečnou geometrickou řadu, pracuje  
s jejími členy a umí vypočítat její součet 
chápe a přesně zapíše definici limity posloupnosti,  
s výstižným doprovodným obrázkem (oba typy limity) 
rozliší konvergentní a různé typy divergentních posloupností, 

operuje s nimi, určuje limity 
obecně i na konkrétním příkladu popíše, jak souvisejí 

posloupnosti a řady, a umí to využít v úlohách 

 posloupnost čísel, její 
určení a značení 

 vlastnosti posloupností 
 aritmetická a 

geometrická 
posloupnost: vlastnosti, 
výpočty 

 nekonečná geometrická 
řada a její součet 

 limita posloupnosti: 
definice, typy 

 posloupnost 
konvergentní a 
divergentní 
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 souvislost posloupností 
a řad čísel 

 
VIII. ročník – téma: Stereometrie 
 

Výstupy Učivo MV 
zná a dovede modelovat prostorové útvary a jejich 

vzájemnou polohu, ovládá terminologii a zápis vztahů 
zobrazí ve volném rovnoběžném promítání jednoduché 

mnohostěny a jejich průniky s přímkou či rovinou 
zobrazí ve skutečné velikosti odchylky a vzdálenosti 
početně určuje prvky těles, různé odchylky a vzdálenosti, 

povrchy a objemy; zná Eulerovu větu o konvexních 
mnohostěnech a dovede ji aplikovat na dané těleso 

 stereometrické útvary a 
vztahy mezi nimi 

 zobrazování těles, 
průnik těles a přímek či 
rovin 

 další 
stereom.konstrukce 

 stereometrické výpočty: 
odchylky, vzdálenosti, 
objemy, povrchy, 
Eulerův vzorec pro 
mnohostěny 
 

CH, 
Fy, 
Vv, 
Bi, 
ZF 

 
POZNÁMKA:  
I na vyšším gymnáziu jsou do všech tematických celků ve všech ročnících průběžně zařazovány  
nestandardní aplikační úlohy a problémy, podobnou formou jako v nižších třídách, jen s 
přihlédnutím k pokročilé úrovni možností vyššího gymnázia.  
  
Také očekávané výstupy jsou obdobné, ale opět odpovídají posunu v získaných dovednostech:  
• rozbor úlohy z vyššího nadhledu, často s možností výběru mezi různými metodami řešení 
• snaha nalézt všechna řešení problému 
• věcné a logicky správné zdůvodňování všech závěrů 
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5.7.2 Učební osnovy volitelného / nepovinného předmětu seminář 

z matematiky 
 
 

1. Název předmětu, jeho zkratka a základní popis 
 
Seminář z matematiky (SM) je volitelný předmět, navazující na předmět matematika a určený 
především žákům se zájmem o přírodní vědy a technické obory. Obsah semináře je součástí profilové 
maturity v oboru Matematika a seminář z matematiky. 
 
2. Charakteristika předmětu SM 
 
Cílem předmětu je rozšířit vědomosti žáků a využívat osvojené matematické pojmy, rozvíjet a 
prohlubovat matematické myšlení studentů s hlubším zájmem o matematiku. Předmět výrazně rozvíjí 
schopnost abstraktního myšlení, logického uvažovaní a přesného vyjadřování myšlenek. 
Výuka navazuje na látku probíranou v hodinách matematiky a doplňuje ji o některé další tematické 
okruhy.  
V posledním ročníku je pak zaměřen výrazně na zvládnutí maturitní zkoušky, popř. přijímacích 
zkoušek na vysoké školy. U profilové maturity z matematiky se očekává znalost všech probraných 
témat, i když podmínkou není absolvování tohoto předmětu (látku je možné zvládnout samostudiem). 
 
3. Klíčové kompetence v semináři z matematiky SM – viz 5.7.1 
 
4. Výchovné a vzdělávací strategie SM – viz 5.7.1 
 
5. Forma výuky SM 
 

ročník V VI VII VIII 
hodin týdně / z toho půlených 2 2 2 2 
 

organizace výuky Výuka probíhá ve dvouhodinovém bloku jednou týdně, skupinu tvoří 5–20 
žáků.  

 
organizační formy 
práce 

Vyučovací hodina; součástí hodiny může být např. referát jednotlivce nebo 
dvojice na dané odborné téma, týmová práce na novém tématu, i s využitím 
výpočetní techniky 

 
místo realizace Učebna. 

 
6. Průřezová témata SM – viz 5.7.1  
 
7. Učivo, výstupy, mezipředmětové vazby SM  
 
7.1 V. ročník – téma: Výroková logika; důkazy 
 

Výstupy Učivo MV 
zvládne negaci složitějších složených výroků 
zvládne zapsat matematické věty za pomoci logiky 
neguje výroky se dvěma a třemi kvantifikátory 
chápe důležitost pořadí kvantifikátorů 
vytvoří negace slovních vyjádření výroků 
používá důkaz sporem i důkaz matematickou indukcí 

 Logika 
 Důkazy 

IVT, ZSV 

 
V. ročník – téma: Množiny; zobrazení 

Výstupy Učivo MV 
zjišťuje vlastnosti zobrazení (prosté, na, ekvivalence) 
rozezná spočetné a nespočetné množiny 
seznámí se s třídami ekvivalence 

 Množiny  
 Zobrazení 
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V. ročník – téma: Teorie čísel 
Výstupy Učivo MV 

zná některá méně obvyklá kritéria dělitelnosti 
používá Euklidův algoritmus postupného dělení 
seznámí se s využití dělitelnosti v praxi  
zná relaci kongruence a její použití v úlohách 
zajímavé úlohy na poziční soustavy a jejich využití 

 Teorie čísel 
 Poziční soustavy 

IVT 

 
 
V. ročník – téma: Rovnice a jejich soustavy 

Výstupy Učivo MV 
aplikační úlohy na rovnice a jejich soustavy 
zvládá základní práci s maticemi 
chápe determinant jako zobrazení a dokáže ho vypočítat 
využívá determinanty při řešení soustav rovnic 
jiné využití determinantů 
některé speciální příklady rovnic 

 Matice  
 Determinanty 
 Rovnice a jejich 

soustavy 

F, Ch, Bi 

 
7.2 VI. ročník – téma: Lineární algebra 

Výstupy Učivo MV 
Řeší soustavy rovnic Gaussovou eliminací 
Upravuje matice, určí jejich hodnost 
Určí hodnotu determinantu z definice i pomocí rozvoje 

determinantu 
Řeší soustavy rovnic pomocí determinantů 
Seznámí se s netypickými tělesy a řeší v nich lineární 

rovnice 
Seznámí se s pojmem grupy a jejích vlastností 

 Soustavy rovnic 
 Matice 
 Determinanty 
 Algebraické struktury 
 Tělesa, grupy 

F 

 
VI. ročník – téma: Komplexní čísla 

Výstupy Učivo MV 
Zakreslí KČ zadané v algebraickém i goniometrickém tvaru 

do Gaussovy roviny 
Převádí KČ mezi oběma tvary 
Počítá výrazy s KČ včetně mocnin a odmocnin 
Řeší kvadratické rovnice s komplex. koeficienty 

 Komplexní čísla 
 Vlastnosti KČ 
 Goniometrický tvar 
 Moivreova věta 
 Rovnice v KČ 

F 

 
VI. ročník – téma: Limity 

Výstupy Učivo MV 
Definuje limitu funkce a vysvětlí její smysl 
Počítá limity funkcí ve vlastních i nevlastních bodech 
Řeší aplikační úlohy s využitím limit 

 Úvod do 
infinitezimálního 
počtu 

 Limita funkce v bodě 
 Pravidla pro výpočet 

limit 
 Limity v nevlastních 

bodech 

F 

 
7.3 VII. ročník – téma: Derivace a integrály reálné funkce jedné proměnné 

Výstupy Učivo MV 
Pracuje s limitami funkcí 
Definuje derivaci 
Počítá derivace základních funkcí, součtu, rozdílu, součinu, 

podílu i složených funkcí 
Určuje průběh funkce s využitím derivací 
Řeší aplikační úlohy s využitím derivací 
Seznámí se s pojmem primitivní funkce 
Ovládá integrační metodu substituční i per partes 
Počítá určité integrály 
Řeší aplikační úlohy s využitím integrálů 
Rozvine funkci v řadu Taylorovým rozvojem 
Řeší jednoduché diferenciální rovnice separací proměnných 

 Limity, vlastnosti, 
výpočet 

 Derivace 
 Vlastnosti derivací 
 Průběh funkce 
 Primitivní funkce 
 Integrační metody 
 Určitý integrál 
 Taylorův rozvoj 
 Diferenciální rovnice 
 Funkce více 

proměnných 

F 
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Nahlédne základy difer. počtu funkcí více proměnných. 
 
VII. ročník – téma: Diskrétní matematika – teorie grafů 

Výstupy Učivo MV 
Pracuje s různými reprezentacemi grafu 
Určí souvislost grafu, počet komponent 
Nalezne nejkratší cestu v grafu, sestrojí minimální kostru 

grafu, vypočítá maximální tok mezi dvěma uzly, ověří 
zda je graf eulerovský 
 

 Pojem grafu 
 Typy a vlastnosti 

grafů 
 Grafové algoritmy 

(kostra, nejkratší 
cesta, toky v sítích, 
barvení grafů) 

F 
IVT 

 
7.4 VIII. ročník – téma: Výroky, důkazy, množiny, teorie čísel 

Výstupy Učivo MV 
Analyzuje výroky formulované běžným jazykem, určuje 

negace, pracuje s tabulkou pravdivostních hodnot. 
 
Dovede použít všechny typy důkazů v jednodušších úlohách. 
 
 
 
Řeší slovní úlohy pomocí Vennových diagramů pro 3 i 4 

množiny. 
 
 
Aplikuje nejmenší spol. násobek (nsn) a nejv. spol. dělitel 

(NSD) ve slovních úlohách 

 Výroky, logické 
spojky, výroky s 
kvantifikátory, 
negace. 

 Mat. důkaz, přímý a 
nepřímý důkaz 
implikace, důkaz 
sporem, 
matematická 
indukce. 

 Množiny, operace s 
množinami, Vennovy 
diagramy, princip 
inkluze a exkluze. 

 NSD a nsn, rozklad 
na prvočinitele, 
Euklidův algoritmus. 

F, ZSV 
 

 
VIII. ročník – téma: Výrazy, rovnice a nerovnice, soustavy rovnic 
 

Výstupy Učivo MV 
Upravuje a zjednodušuje číselné a algebraické výrazy. 
 
 
 
 
Řeší složitější typy rovnic, redukuje stupeň uhodnutím 

kořene a dělením, řeší nerovnice, ve vhod. případech 
používá v (ne)rovnici substituci. Rozumí obsahu základní 
věty algebry. 

 
Řeší a diskutuje řešitelnost lineárních i kvadratických rovnic 

v závislosti na parametru. Řeší lineární či kvadratické 
(ne)rovnice s absolutní hodnotou. 

 
Řeší soustavu dvou, tří i více lin. rovnic. Řeší soustavu 

lineární a nelineární rovnice se 2 neznámými. 

 Usměrňování, 
částeč. 
odmocňování, 
rozklad 
algebraických výrazů 
na součin, alg. 
zlomky včetně 
složených. 

 Kvadratické rovnice 
a rovnice vyšších 
stupňů, bikvadratické 
rovnice, reciproké 
rovnice aj. 

 Rovnice 
s parametrem, 
rovnice (a nerovnice) 
s absolut. hodnotou. 

 Soustava rovnic, 
sčítací a dosazovací 
metoda řešení, 
Gaussova eliminace 

F, Ch 
 

 
VIII. ročník – téma: Funkce 
 

Výstupy Učivo MV 
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Určuje def. obory funkcí, aplikuje funkce ve slovních 
úlohách. Využívá grafy funkcí při řešení rovnic a 
nerovnic. 

Znázorňuje grafy goniometrických funkcí, upravuje 
goniometrické výrazy, dokazuje goniometrické identity, 
řeší goniometrické rovnice všech možných typů. 

 
 
Řeší exponenciální a logaritmické rovnice a nerovnice, 

využívá vlastnosti exponenciálních a logaritmických 
funkcí. 

 

 Funkce,vlastnosti 
funkcí. Grafy 
elementárních 
funkcí. 

 Goniometrické 
funkce reálného 
argumentu a jejich 
grafy, vztahy mezi 
goniometrickými 
funkcemi, vzorce. 

 Exponenciální a 
logaritmické funkce, 
metody řešení exp. a 
log. (ne)rovnic. 
Eulerova konstanta, 
přirozený logaritmus. 

F, Ch 
 

 
 
VIII. ročník – téma: Posloupnosti 
 

Výstupy Učivo MV 
Používá aritmetickou a geometrickou posloupnost ve 

slovních úlohách, aplikuje geometrickou posloupnost v 
oblasti finanční matematiky - půjčky a spoření. Řeší 
úlohy na součet nekonečné geometrické řady. 

 
 
 
Umí počítat limity různých typů posloupností a chápe jejich 

význam. Počítá snazší limity funkcí v nekonečnu i ve 
vlastních bodech. 

 Aritmetická a 
geometrická 
posloupnost, 
nekonečná 
geometrická řada, 
kritérium 
konvergence a 
součet řady. 

 Pojem limity 
posloupnosti, 
způsoby práce s 
nekonečnem, 
neurčité výrazy, 
technika výpočtu limit 
posloupností, pojem 
limity funkce. 

F, Ch 
 

 
VIII. ročník – téma: Základy diferenciálního a integrálního počtu 
 

Výstupy Učivo MV 
Derivuje elementární funkce, používá derivace ke zjišťování 

intervalů monotonie a lokálních i globálních extrémů, 
jakož i intervalů konvexity a konkavity a ke hledání 
inflexních bodů. Aplikuje diferenciální počet ve slovních 
úlohách. 

Počítá primitivní funkce k daným ve všech snazších 
příkladech včetně použití metody substituce i metody per 
partes, řeší úlohy na aplikaci určitého integrálu. 

 Derivace funkce, 
význam první a 
druhé derivace pro 
průběh funkce a pro 
hledání extrémů. 

 Neurčitý integrál a 
jeho výpočet, metoda 
substituce, metoda 
per partes. Definice 
určitého integrálu a 
jeho aplikace. 

F, Ch 
 

 
VIII. ročník – téma: Planimetrie a stereometrie 
 

Výstupy Učivo MV 
Ve slovních úlohách určuje obvody a obsahy planimetrických 

obrazců. Řeší konstrukční úlohy pro trojúhelníky i další 
planimetrické obrazce, ovládá konstrukční úlohy 
používající shodná zobrazení či stejnolehlost. 

Řeší slovní úlohy na povrchy a objemy, má vypracovanou 
prostorovou představivost a používá ji při zobrazování 

 Mnohoúhelníky, 
množiny bodů dané 
vlastnosti shodná 
zobrazení, 
stejnolehlost.  

Z, VV, F 
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nejrůznějších stereometrických situací ve volném 
rovnoběžném promítání. 

 Povrchy a objemy 
všech základních 
geometrických těles 
včetně komolého 
kuželu a koule a 
jejích částí. 
Vzájemná poloha 
rovin, resp. rovin a 
přímek v prostoru, 
využití pro 
zobrazování řezů 
těles rovinami, 
průniku přímek s 
tělesy. 

 
 
 
 
 
 
 
 
VIII. ročník – téma: Analytická geometrie 
 

Výstupy Učivo MV 
Rozumí významu analytické geometrie pro řešení početních 

úloh v planimetrii i stereometrii, používá vektorovou 
algebru a různé typy rovnic přímek v rovině pro určování 
průsečíků přímek, odchylek, vzdáleností atd. Pracuje s 
vyjádřením rovin a přímek v prostoru a určuje vzájemnou 
polohu, průniky, odchylky. 

 
 
 
 
 
 
Rozumí propojení kvadratických rovnic ve dvou proměnných 

s geometrií kuželoseček, rozpoznává kuželosečku z 
dané obecné rovnice, převádí ji na středovou/vrcholovou 
rovnici, diskutuje vzájemnou polohu přímky a 
kuželosečky v závislosti na parametru, určuje rovnice 
tečen ke kuželosečkám. 

 Vektory v rovině a v 
prostoru, lin. 
závislost a 
nezávislost, 
vyjádření přímky 
v rovině, odchylka 
přímek, vzdálenost 
bodu od přímky. 
V prostoru: vektorový 
součin, parametrická 
a obecná rovnice 
roviny, vyjádření 
přímky. 

 Kružnice, elipsa, 
hyperbola a 
parabola: 
geometrické definice 
a základní vlastnosti, 
analytické rovnice, 
vzájemná poloha 
kuželoseček a 
přímek, rovnice 
tečen ke 
kuželosečkám. 

F, Z, VV, 
IVT 
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VIII. ročník – téma: Kombinatorika, pravděpodobnost, statistika 
 

Výstupy Učivo MV 
Řeší nejrůznější kombinatorické slovní úlohy. Řeší 

(ne)rovnice s faktoriály či kombinačními čísly a úlohy na 
binomickou větu. 

 
 
 
 
 
Řeší slovní úlohy na pravděpodobnost, rozhoduje o 

závislosti či nezávislosti jevů, používá binomické 
rozdělení pravděpodobnosti. 

 
 
 
Rozumí základním statistickým pojmům, analyzuje a 

porovná statistické soubory, i s využitím výpočetní 
techniky. 

 Permutace, variace a 
kombinace bez 
opakování i s 
opakováním . 
Faktoriál a 
kombinační číslo a 
jejich význam. 
Binomická věta. 

 Náhodné jevy, 
pravděpodobnost, 
závislé a nezávislé 
jevy, binomické 
rozdělení 
pravděpodobnosti. 

 Kvantitativní a 
kvalitativní znaky a 
jejich charakteristiky. 
Gaussovo rozdělení, 
směrodatná 
odchylka, percentil, 
kvartil. Korelační 
koeficient. 

F, ZSV, 
IVT 
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5.7.3 Učební osnovy volitelného / nepovinného předmětu seminář 

z matematiky ke státní maturitě 
 
 
1. Název předmětu, jeho zkratka a základní popis 
 
Seminář z matematiky (SMst) je volitelný předmět vypisovaný v posledním ročníku, určený žákům, 
kteří si zvolili státní maturitu z matematiky. Jeho cílem je propojování a prohloubení matematických 
poznatků a schopnost jejich aplikace v neobvyklých úlohách.  
 
 
2. Charakteristika předmětu SMst 
 
Výuka navazuje na látku probranou v hodinách matematiky. Výrazně se přitom soustřeďuje na 
propojení poznatků z různých tematických celků, volbu vhodných postupů, rozvoj logického uvažovaní 
a schopnost samostatné aplikace probrané látky.  
 
3. Klíčové kompetence v semináři z matematiky SMst – viz 5.7.1 
 
4. Výchovné a vzdělávací strategie SMst – viz 5.7.1 
 
5. Forma výuky SMst 
 

ročník V VI VII VIII 
hodin týdně / z toho půlených - - - 2 
 

organizace výuky Výuka probíhá ve dvouhodinovém bloku jednou týdně, skupinu tvoří 5–20 
žáků.  

 
organizační formy 
práce 

Vyučovací hodina; součástí hodiny může být např. referát jednotlivce nebo 
dvojice na dané odborné téma, týmová práce na novém tématu, i s využitím 
výpočetní techniky 

 
místo realizace Učebna. 
 
6. Průřezová témata SMst – viz 5.7.1 
 
7. Učivo, výstupy, mezipředmětové vazby SMst 
 
VIII. ročník – téma: Výrazy 
 

Výstupy Učivo MV 
Dosazuje do výrazu číslo či výraz, zjednodušuje výrazy, 

upravuje na předem určený tvar. 
 Úpravy číselných i 

algebraických 
výrazů. 

F 
 

 
VIII. ročník – téma: Výroky, množiny 
 

Výstupy Učivo MV 
Řeší úlohy s číselnou osou, zapisuje množiny pomocí 

charakteristické vlastnosti či pomocí intervalů.  
 
 
 
Pracuje s výroky, s negací, s pojmem pravdivostní hodnota 

 Číselné obory, 
číselná osa.  

 Operace s 
množinami, zejm. 
s intervaly.  

 Výroky. 

ZSV 
 

 
VIII. ročník – téma: Rovnice a nerovnice a jejich soustavy, slovní úlohy v matematice, grafy a 
diagramy 
 

Výstupy Učivo MV 
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Dosazuje do výrazu číslo či výraz, zjednodušuje výrazy, 
upravuje na předem určený tvar. 

Převádí jednotky, 
Upravuje a řeší rovnice lineární i kvadratické včetně slovního 

zadání rovnic, řeší soustavy rovnic, též nerovnice a jejich 
soustavy. Vyjadřuje neznámou z rovnice. 

Vyjadřuje celek zlomkem i procenty. 
Matematizuje zadání slovních úloh a řeší je. 
Čte a zpracovává informace z diagramů a grafikonů. 

 Ekvivalentní úpravy 
rovnic a nerovnic. 

 Důsledkové úpravy, 
def. obor (ne)rovnice. 

 Množina všech 
řešení (ne)rovnice, 
soustavy (ne)rovnic. 

 
 
 Grafické vyjádření 

číselných vztahů 

F, Ch 
 

 
VIII. ročník – téma: Funkce obecně, exponenciální a logaritmické funkce a rovnice 
 

Výstupy Učivo MV 
Pracuje s parametricky zadanými úlohami, parametrizuje 

zadání nedourčených slovních úloh. 
Stanovuje definiční obory funkcí, rozlišuje typ funkce podle 

daného grafu. 

 Funkční závislost a 
grafické vyjádření, 
definiční obor. 

 Grafické řešení 
rovnic a nerovnic, 
soustavy 2 rovnic. 

 Graf kvadratické 
funkce (detailně). 

 Grafy důležitých 
elementárních 
funkcí.. 

F, Ch 
 

 
VIII. ročník – téma: Goniometrie 
 

Výstupy Učivo MV 
Vyjadřuje a dopočítává prvky pravoúhlého trojúhelníku, 

aplikuje goniometrické funkce v planimetrických i 
stereometrických úlohách. 

Řeší snazší goniometrické rovnice v R i na daném intervalu. 

 Goniometrické 
funkce v pravoúhlém 
trojúhelníku.  

 Úhly v obloukové 
míře.  

 Goniometrické 
funkce reálného 
argumentu a jejich 
grafy. 

F, Z 
 

 
 
VIII. ročník – téma: Planimetrie a stereometrie 
 

Výstupy Učivo MV 
Matematizuje netradiční zadání slovních úloh planimetrie a 

řeší je. 
 
 
 
 
 
 
Má vycvičenou prostorovou představivost.  
Matematizuje a řeší netradičně zadané slovní úlohy na 

povrchy a objemy těles. Odvozuje funkční závislosti mezi 
nezadanými prvky tělesa. 

 Trojúhelník 
pravoúhlý, 
rovnoramenný, 
rovnostranný.  

 Obecný trojúhelník – 
sinová a kosinová 
věta.  

 Obvody a obsahy 
rovinných obrazců. 

 Tělesa, vzorce pro 
výpočet jejich 
povrchů a objemů.  

 Síť tělesa 

F, Z 
 

 
 
 
 
VIII. ročník – téma: Vektory, analytická geometrie přímek v rovině 
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Výstupy Učivo MV 

Používá různé tvary rovnice přímky, používá vztah mezi 
zobrazením přímky v soustavě souřadnic s viditelnou 
čtvercovou sítí a směrnicovým tvarem přímky, resp. 
měrovým či normálovým vektorem přímky.. 

 Vektor a jeho 
umístění, počáteční 
a koncový bod, 
rovnost a kolmost 
vektorů, sčítání, 
velikost vektoru (a 
souvislost s rovnicí 
kružnice). 

 Směrnicový tvar, 
obecná rovnice a 
parametrická rovnice 
přímky.  

Z, VV, F, 
IVT 
 

 
VIII. ročník – téma: Posloupnosti, zejména aritmetická a geometrická, nekonečná geometrická 
řada 
 

Výstupy Učivo MV 
Převádí vzorec prto n-tý člen na rekurentní vyjádření 

posloupnosti. 
Řeší slovně či "obrázkově" zadané úlohy na aritmetickou a 

geometrickou posloupnost, popř. na nekonečnou 
geometrickou řadu. 

 Vyjádření 
posloupnosti 
vzorcem pro n-tý 
člen.  

 Aritmetická a 
geometrická 
posloupnost. 
Kritérium 
konvergence a 
součet nekonečné 
geometrické řady. 

F, Ch, 
IVT 

 
VIII. ročník – téma: Pravděpodobnost, statistika a kombinatorika 
 

Výstupy Učivo MV 
Stanovuje pravděpodobnosti jednoduchých jevů či průniku 

více nezávislých jevů.  
 
 
Řeší slovnéí úlohy na aritmetický průměr (a jeho změny při 

změně některých prvků souboru), úlohy na modus a 
medián. 

 
Upravuje jednoduché výrazy a řeší rovnice s faktoriály a 

kombinačními čísly. Řeší nejjednodušší kombinatorické 
slovní úlohy. 

 Náhodné jevy, 
pravděpodobnost, 
průnik nezávislých 
jevů.  

 Statistický soubor, 
kvantitativní znak, 
aritmetický průměr, 
modus a medián. 

 Faktoriál, kombinační 
číslo. 

 Počet permutací, 
variací bez a s 
opakováním, 
kombinací bez 
opakování. 

 Kombinatorické 
pravidlo součinu. 

F, ZSV, 
IVT 
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5.7.4 Učební osnovy volitelného / nepovinného předmětu seminář 

z deskriptivní geometrie 
 
 
1. Název předmětu, jeho zkratka a základní popis 
 
Seminář z deskriptivní geomterie (SDg) je volitelný předmět vypisovaný v VII. a VIII. ročníku, určený 
žákům uvažujícím o studiu stavebních a strojnických fakult, architektury, AVU a UMPRUM. Jeho cílem 
je seznámit žáky se základy hlavních zobrazovacích metod.   
 
 
2. Charakteristika předmětu SDg 
 
Výuka základům zobrazování trojrozměrných objektů a řešení úloh na nich, prohlubování dovednosti 
v rýsování a zdokonalování prostorové představivosti. Charakter předmětu napomáhá schopnosti 
žáků analyzovat, abstrahovat a zobecňovat, přesně logicky uvažovat a zdůvodňovat úvahy, rozvíjet 
zručnost grafického projevu a estetického cítění. 
 
 
3. Klíčové kompetence v SDg – viz 5.7.1 
 
4. Výchovné a vzdělávací strategie SDg – viz 5.7.1 
 
5. Forma výuky SDg 
 

ročník V VI VII VIII 
hodin týdně / z toho půlených - - 2 2 
 

organizace výuky Výuka probíhá ve dvouhodinovém bloku jednou týdně, skupinu tvoří 5–20 
žáků.  

 
organizační formy 
práce 

Slovní výklad vyučujícího, výuka pomocí 3D modelů, aktivní zapojení žáků při 
hledání vhodného řešení, použití multimediální učebny. 

 
místo realizace Učebna. 
 
6. Průřezová témata SDg – viz 5.7.1 
 
7. Učivo, výstupy, mezipředmětové vazby SDg 
 
VII. ročník – téma: Úvod do Dg, promítání 
 

Výstupy Učivo MV 
 Vysvětlí rozdíl mezi rovnoběžným a středovým 

promítáním. 
 Základy 

pravoúhlého 
promítání, druhy 
promítání 
 

VV 

 
VII. ročník – téma: Kótované promítání 
 

Výstupy Učivo MV 
 zná zásady kótovaného promítání; 
 modeluje a správně klasifikuje vzájemnou polohu bodů, 

přímek a rovin v prostoru; 
 zobrazí a vymodeluje bod, přímku, úsečku a rovinu; 
 řeší polohové a metrické úlohy; 
 zobrazí útvar ležící v obecné rovině; 
 zobrazí jednoduché hranaté těleso. 

 Principy kótovaného 
promítání 

 Zobrazení bodů 
 Zobrazení přímky 
 Zobrazení roviny 
 Polohové úlohy 
 Metrické úlohy 

M, VV 
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  Průmět rovinných 
obrazců 

 Konstrukce těles 
 

 
VII. ročník – téma: Řezy těles 
 

Výstupy Učivo MV 
 řeší a zobrazuje jednoduché řezy těles  Rovinné řezy 

krychlí a dalších 
geometrických 
těles 

M, VV 
 

 
VII. ročník – téma: Mongeovo promítání 
 

Výstupy Učivo MV 
 zná zásady Mongeova promítání; 
 sestrojí sdružené průměty bodu, přímky, úsečky, 

zobrazí rovinu a vymodeluje tyto útvary 
 v prostoru; 
 řeší metrické a polohové úlohy; 
 zobrazí útvar ležící v obecné rovině; 
 zobrazí tělesa v základní poloze a jednoduchá 

hranatá tělesa v prostoru; 
 sestrojí průniky těles. 

 

 Princip Mongeova 
promítání, zobrazení 
bodů 

 Zobrazení přímky 
 Metrické úlohy přímky 
 Polohové úlohy 

přímek 
 Zobrazení roviny 
 Polohové úlohy 

přímky a roviny 
 Metrické úlohy roviny 

a přímky 
 Konstrukce rovinných 

obrazců 
 Konstrukce těles 

 

VV 

 
VII. ročník – téma: Kuželosečky 
 

Výstupy Učivo MV 
 formuluje s pochopením ohniskové definice kuželoseček 

a aplikuje je při bodové konstrukci kuželosečky, sestrojí 
kuželosečku z daných prvků 

 sestrojí tečnu kuželosečky v daném bodě kuželosečky 
 aplikuje vlastnosti vrcholové a řídící kružnice elipsy a 

hyperboly, vrcholové a řídící přímky paraboly při 
konstrukcích kuželoseček a jejich tečen 

 využívá poznatky o kuželosečkách při zobrazení oblých 
těles a jejich rovinných řezů 

 

 elipsa, hyperbola, 
parabola, základní 
pojmy, oskulační 
kružnice ve vrcholech, 
proužková konstrukce 
elipsy 

 tečna kuželosečky, 
vrcholová a řídící 
kružnice elipsy a 
hyperboly, vrcholová 
a řídící přímka 
paraboly 

 

M, VV 
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5.8 Informatika a výpočetní technika – učební osnovy 
 
Obsah: 
 
 5.8.1 Učební osnovy povinného předmětu Informatika a výpočetní technika 

 5.8.2 Učební osnovy volitelného / nepovinného předmětu seminář informačních 
a komunikačních technologií 

 

5.8.1 Učební osnovy povinného předmětu informatika a výpočetní 

technika 
 

1. Název předmětu, jeho zkratka a základní popis 
 
Informatika a výpočetní technika (IVT) vede žáka k tomu, aby ovládal na potřebné úrovni moderní 
informační technologie a při tom rozvíjel svou schopnost algoritmického myšlení. 
 
 
2. Charakteristika předmětu 
 
Ve světě kolem nás zažívají informační technologie bouřlivý rozvoj. Předmět IVT umožňuje žákům tyto 
technologie na uživatelské úrovni ovládat a rozumět jim. Jedná se především o schopnost vyhledávat, 
třídit a zpracovávat informace, o schopnost efektivně komunikovat s ostatními lidmi a o schopnost 
orientovat se v obsluze a principu moderních digitálních zařízeních a softwaru. Předmět podporuje 
logické myšlení a učí základům algoritmizace; povzbuzuje tvůrčí činnost při tvorbě textu, obrazu, 
multimédií či webových stránek. Znalosti a dovednosti z IVT jsou mnohonásobně zužitkovatelné ve 
všech ostatních vzdělávacích oblastech ve škole. 
 
 
3. Klíčové kompetence v IVT 
 
3.1 Kompetence k učení – žák chce a umí se učit (po celý život), 
v IVT je proto veden 
• k poznání rychlého vývoje současné techniky a přijetí nutnosti trvalého učení a poznávání; 
• k hledání, třídění a posuzování věrohodnosti informací; 
• k používání termínů, znaků, symbolů informatiky, k uvádění věcí do souvislostí. 
 
3.2 Kompetence k řešení problémů – žák chápe problémy jako přirozenou součást našeho 
světa a snaží se je řešit (chápe je i jako příležitost), 
v IVT je proto veden 
• k analýze problému a nastínění způsobu řešení; 
• k volbě vhodných nástrojů použitých pro řešení; 
• k syntéze dílčích kroků řešení; 
• k ověření správnosti a úplnosti řešení. 
 
3.3 Kompetence komunikativní – žák chce a umí se vyjádřit (ústně, písemně, prostřednictvím 
různých technologií či jazyků) i reagovat na vyjádření druhých, 
v IVT je proto veden 
• k poznání a využívání různých komunikačních technologií; 
• k dodržování konvencí a pravidel slušné a efektivní komunikace. 
 
3.4 Kompetence sociální a personální – žák chce a umí spolupracovat s druhými (i se sebou), 
v IVT je proto veden 
• k efektivnímu využívání informační techniky, plánování času a cílevědomé práci; 
• k odolnosti vůči hrám, chatu, pornografii a dalším sociálně-patologickým jevům přístupným 

pomocí informační techniky; 
• k poznání a využití možností týmové práce prostřednictvím informačních technologií; 
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• k vlastnímu přispění komunitě uživatelů tvorbou svobodného softwaru, dokumentace, hesel 
encyklopedie ap. 

 
3.5 Kompetence občanské – žák chápe cenu a smysl dobrých zákonů, pravidel a tradic 
a dokáže je ctít, 
v IVT je proto veden 
• k poznání práv a povinností při práci s informační technikou; 
• k přijetí základních zákonných, společenských a etických norem; 
• k pochopení a respektování práv k duševnímu vlastnictví; 
• k ocenění svobodného softwaru. 
3.6 Kompetence pracovní – žák je šikovný a dokáže se uplatnit (řídí sám sebe, případně 
i druhé), 
v IVT je proto veden 
• k ovládání základních funkcí digitální techniky; 
• k diagnostice a odstraňování běžných problémů při provozu digitální techniky; 
• k dodržování bezpečnostních a hygienických pravidel pro práci s informační technikou; 
• k vyhledávání informací pro svůj profesní růst; 
 
3.7 Kompetence existenciální – žák ((nejen) v případě krize) dokáže (opakovaně) hledat 
a obhajovat smysl své činnosti a existence, 
v IVT je proto veden 
• k vnímání krásy světa a lidského důmyslu; 
• k chápání vnitřních (závislosti) i vnějších (zcizení dat, viry, spam, podvod, obtěžování) nebezpečí 

využívání informační techniky. 
 
3.8 Kompetence akademické – žák disponuje určitým okruhem znalostí a je si vědom 
souvislostí, které snad představují z hlediska okamžitého praktického využití určitý luxus, ale 
zájem o ně je zdůvodněn kulturně, historicky, duchovně apod., 
v IVT je proto veden 
• k ocenění matematiky a přírodních věd jako hybatele pokroku informační techniky; 
• k rozšíření obzorů pomocí informačních zdrojů na internetu. 
 
 
 
4. Výchovné a vzdělávací strategie IVT 
 
Specifické činnosti ve vyučování jsou voleny podle charakteru probíraného tématu a výchovně 
vzdělávacích cílů, jichž je třeba dosáhnout. Jednotlivé skupiny klíčových kompetencí jsou obecně 
rozvíjeny tímto způsobem: 
 
 způsob, jakým jsou kompetence rozvíjeny 
kompetence k učení Učitel vede žáky ke srovnávání dostupných informací z více zdrojů 

a k posuzování věrohodnosti jednotlivých pramenů. Na příkladech 
z informatiky učitel demonstruje nezbytnost trvalého vzdělávání. 

kompetence k řešení 
problémů 

Učitel zadává žákům tvůrčí úkoly, které nejsou prostou obměnou 
vzorových příkladů, k jejichž plnění je třeba spojit více naučených 
dovedností dohromady, či které mají více řešení. 

kompetence komunikativní Učitel požaduje pro řešení některých úloh používání elektronické 
komunikace, ve které se žáci učí respektovat dohodnuté konvence. 

kompetence sociální 
a personální 

Učitel podporuje pomoc zdatnějších žáků žákům slabším, 
nepřipouští posměch či pohrdání slabšími žáky. Učitel zadává práci 
skupinkám žáků, aby se naučili týmové spolupráci. 

kompetence občanské Učitel na příkladech a přirovnáních pomáhá žákům porozumět 
problematice autorských práv a zdůrazňuje jejich respektování. 
Učitel zve k využívání i spolupodílení se na svobodných projektech. 

kompetence pracovní Učitel upozorňuje na bezpečnost a hygienu při práci s digitální 
technikou a vyžaduje je. Učitel pomáhá žákům osvojit si potřebnou 
jistotu při práci s digitální technikou. 

kompetence existenciální Učitel vhodnou volbou řešených příkladů ukazuje krásu světa 
a bohatost lidského důmyslu. Učitel na modelových situacích 
objasňuje žákům rizika zneužívání informační techniky a vede je 
k odolnosti vůči různým formám závislosti. 
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kompetence akademické Učitel demonstruje krásu přírodních věd a jejich důležitost pro 
dnešní svět. 

 
 
 
 
5. Forma výuky 
 
Ročník I II III IV 
hodin týdně / z toho půlených   1/1 2/2 
 
Ročník V VI VII VIII 
hodin týdně / z toho půlených 2/2 2/2   
 
organizace výuky Třídy jsou rozděleny na poloviny podle dalších rozvrhových možností. 
 
organizační formy 
práce 

Vyučovací hodina. 

 
místo realizace Počítačová učebna. 
 

 
 
6. Průřezová témata 

 
6.1 Osobnostní a sociální výchova – „rozumím sám sobě a umím toho využít k prospěchu 
svému i druhých“ 

Tematické okruhy integrované v IVT jsou 
• rozvoj schopností poznávání; (tercie) 
• kreativita; (kvarta) 
• hodnoty, postoje, praktická etika (tercie, kvarta) 
• sociální komunikace; (kvinta) 
• morálka všedního dne; (kvinta) 
• spolupráce a soutěž. (kvinta, sexta) 
 
6.2 Výchova demokratického občana – „znám sílu a slabiny demokracie a dokážu se 
o demokracii aktivně zasadit“ 

V IVT žádné tematické okruhy neintegrujeme. 
 
6.3 Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech – „jsem Čech a zároveň 
Evropan a znám přínos i rizika globalizace“ 

V IVT žádné tematické okruhy neintegrujeme. 
 
6.4 Multikulturní výchova – „mnohost kultur je prostředek vzájemného obohacení a rasová, 
náboženská atd. intolerance je s demokracií neslučitelná“ 

V IVT žádné tematické okruhy neintegrujeme. 
 
6.5 Environmentální výchova – „člověk je součást přírody, a proto smí přírodu (životní 
prostředí) přetvářet jen velmi uvážlivě“ 
V IVT žádné tematické okruhy neintegrujeme. 
 
6.6 Mediální výchova – „neutopím se v oceánu informací, protože je umím vyhledávat, hodnotit, 
používat, vytvářet i odmítat“ 

Tematické okruhy integrované v IVT jsou 
• kritické čtení a vnímání mediálních sdělení; (tercie) 
• tvorba mediálního obsahu (kvarta) 
• práce v realizačním týmu (kvarta) 
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• média a mediální produkce; (kvinta) 
• mediální produkty a jejich významy. (kvinta) 
 
6.7 Náboženská nauka - „jsem si vědom základních otázek spojených s existencí člověka 
a světa a s transcendencí, umím tyto otázky formulovat jazykem katolické církve a znám její 
odpovědi“ 

V IVT žádné tematické okruhy neintegrujeme. 
 

7. Učivo, výstupy, mezipředmětové vazby (MV) 
 
Kurzívou jsou vyznačeny rozšiřující celky. 
 
7.1 III. ročník (Informační a komunikační technologie) 
 
III. ročník – téma: Seznámení s počítačem 
 

Výstupy Učivo MV 
 chápe základní smysl jednotlivých stavebních kamenů 

počítače 
 ovládá jednotky používané pro velikost paměti a rychlost 

procesoru 
 rozumí rozdílu mezi software a hardware 

 úvod do informatiky, 
historie počítačů 

 hardware počítače, 
používané jednotky 

 údržba počítače 

M 
F 
 

 
III. ročník – téma: Operační systém 
 

Výstupy Učivo MV 
 rozumí smyslu operačního systému 
 ovládá pracovní plochy a okna, nastavuje vzhled 
 ukládá, vyhledává a organizuje soubory v počítači 
 pracuje se schránkou 
 zorientuje se v prostředí Windows i Linux 

 funkce OS v počítači 
 grafické uživatelské 

rozhraní, konfigurace 
 souborová struktura, 

formáty souborů, 
cesta, souborové 
manažery, třídění, 
vyhledávání souborů 

 schránka 
 základní rozdíly 

v ovládání Lin/Win 

 

III. ročník – téma: Softwarové licence, duševní vlastnictví 

 
Výstupy Učivo MV 

 rozlišuje pojmy zdrojový kód programu a spustitelná 
verze 

 chápe rozdíl mezi software s otevřeným zdrojovým 
kódem a uzavřeným, jejich výhody a nevýhody 

 chápe smysl licenční smlouvy, dokáže interpretovat 
význam běžných licencí 

 akceptuje ochranu duševního vlastnictví 

 sw s uzavřeným 
a otevřeným kódem 

 typy komerčních lic. 
 svobodný sw 
 počítačové pirátství 
 plagiátorství 

OV 
 

III. ročník – téma: Zpracování textu 

 
Výstupy Učivo MV 

 pořídí text v textovém editoru 
 rozumí stavbě dokumentu, formátuje text 
 pracuje se styly odstavců, využívá jich k definování 

struktury textu 
 rozumí typografickým pravidlům a využívá je ve své 

práci 
 pracuje se obrázky, tabulkami a dalšími vloženými 

objekty 
 vyzkouší si práci ve více editorech i v cloudu 

 textový editor 
 stavba dokumentu, 

vlastnosti znaků, 
odstavců, stran 

 práce se styly 
odstavců, efektivní 
formátování 

 typografie, pravidla 
pro dobrý vzhled  

ČJL 
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 záhlaví/zápatí, styly 
stran 

 vkládání obrázků, 
tabulek, objektů 

 citace, poznámky 
 automatický obsah 
 sledování změn 

 
7. 2 IV. ročník (Člověk a svět práce – využití digitálních technologií) 
 
IV. ročník – téma: Digitální technika a technologie 
 

Výstupy Učivo MV 
 orientuje se základních součástech počítače 
 rozumí principu crt a lcd monitoru, zná jejich základní 

charakteristiky 
 rozumí principu běžných tiskáren, umí je obsluhovat 
 umí pracovat s přenosnými médii 
 seznámí se s bezdrátovými technologiemi 
 chápe základní princip sítě GSM 
 orientuje se velmi hrubě v nabídce tarifů různých 

operátorů 
 seznámí se s fungováním a využitím navigačních 

technologií 

 hardware počítače 
 periferní zařízení  
 přenosná media – 

CD, DVD, Flash; 
 vypalování 
 PDA, e-kniha 
 bezdrátové 

technologie 
 mobilní telefony, 

GSM 
 operátoři, tarify 
 navigační 

technologie 
 vývojové trendy 

F 
Z 
 
 

 
IV. ročník – téma: Internet 
 

Výstupy Učivo MV 
 zná stručnou historii vzniku a vývoje internetu 
 má povědomí o fungování internetu jako celku, rozumí 

pojmům server a klient 
 popíše smysl a tvar IP adres 
 orientuje se v možnostech připojení k internetu, má 

představu o současné nabídce 

 historie internetu 
 fungování internetu, 

IP adresy, služby 
internetu 

 metody připojení 
k internetu 

 

IV. ročník – téma: WWW a e-mail 

 
Výstupy Učivo MV 

 chápe princip služby www 
 zná nejrozšířenější prohlížeče a umí je využívat 
 dokáže komunikovat e-mailem včetně posílání příloh, 

a to jak přes webové rozhraní, tak pomocí klienta; chápe 
výhody a nevýhody obou řešení 

 při elektronické komunikaci dodržuje dohodnutá pravidla 
 rozumí pojmům spam, hoax, phishing a zná běžné 

metody ochrany 
 uvědomuje si nebezpečí počítačových virů a ví, jak se 

bránit 
 vyhledává informace na internetu, v katalogu i fulltextově 
 umí odhadnout věrohodnost nalezených informací 

srovnáním více zdrojů 
 rozlišuje zabezpečené a nezabezpečené připojení 
 vyzkouší si široké spektrum různých služeb přes web 
 ví o existenci závadného obsahu na internetu a rizicích 

s ním spojeným 

 služba www: princip, 
prohlížeče 

 e-mail: princip, 
složení mailu, 
přílohy, použití 
klienta či webmailu, 
etiketa, spam, hoax, 
phishing a podvodné 
e-maily, viry 

 vyhledávání 
informací, 
fulltext/katalog 

 datové zdroje, 
encyklopedie, 
relevance 
a věrohodnost 
informací, autorská 
práva 

 další možnosti webu: 
fórum, chat, mapy, e-
learning, 

Všechny 
předměty 
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nakupování, 
bankovnictví, video, 
úschovna, … 

 zabezpečený přístup 
 problematický obsah 

 
 
IV. ročník – téma: Počítačová grafika 
 

Výstupy Učivo MV 
 chápe rozdíl mezi rastrovou a vektorovou grafikou 
 zná běžné rastrové formáty a umí mezi nimi převádět 
 rozumí principu digitálního fotoaparátu a skeneru, umí je 

obsluhovat 
 upravuje rastrové obrázky 

 uchopení obrazu 
v počítači, formáty 

 bitmapa, pořízení 
 digitální fotoaparát, 

skener 
 transformační 

operace, ořez 
 úprava fotografií: 

barvy, jas, gamma 
faktor 

EV 
 

 
IV. ročník – téma: Prezentace 
 

Výstupy Učivo MV 
 orientuje se v prostředí prezentačního programu 
 rozumí zásadám tvorby a promítání prezentace 
 vkládá text, obrázky a kliparty do snímků 
 nastaví a upravuje předlohu pro snímky 
 seznámí se s vkládáním hudby, videa a interaktivních 

prvků do prezentace 
 vytvoří prezentaci na dané téma 

 prezentační 
programy, formáty, 
možnosti publikování 

 zásady působivé 
prezentace 

 snímek, rozložení, 
další objekty ve 
snímku 

 předloha snímků 
 animace a efekty 
 typografie a estetická 

doporučení 

 

 
IV. ročník – téma: Tabulkový kalkulátor 
 

Výstupy Učivo MV 
 orientuje se v prostředí tabulkového kalkulátoru 
 chápe základní operace s buňkami a označování buněk 
 graficky upravuje buňku, tabulku i rozvržení pro tisk 
 rozumí vyplňování buněk 

 prostředí 
tabulkového 
kalkulátoru, buňka, 
list, sešit, formáty 
souborů 

 vzhled buňky 
a tabulky, tisk 

 výplňový úchyt buňky 
 jednoduché vzorce 

M 
F 
Z 

 
IV. ročník – téma: Tvorba webových stránek 
 

Výstupy Učivo MV 
 chápe pravidla tvorby html 
 umí základní značky, dokáže vložit odkaz a obrázek 
 pracuje s wysiwyg editorem 
 seznámí se s běžnými typy rozvržení obsahu na stránce 

a metodami, jak toho dosáhnout 
 zná způsoby, jak vytvořené stránky publikovat 
 vyzkouší si práci s redakčním systémem a blogem 

 html 
 stavba stránky 
 odkazy a obrázky 
 wysiwyg editace / 

tvorba kódu 
 způsoby publikování 

na internetu 
 redakční systémy 

(cms), blog, wiki 
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7.3 V. ročník (Informační a komunikační technologie) 
 
V. ročník – téma: Informatika – vymezení teoretické a aplikované informatiky 
 

Výstupy Učivo MV 
 zařadí informatiku jako vědní obor 

 
 úvod do informatiky 

na vyšším gymnáziu 
 
 

 
V. ročník – téma: Hygiena a bezpečnost při práci 
 

Výstupy Učivo MV 
 respektuje zásady chování na učebně IVT 
 osvojí si hygienické návyky pro práci s IT 
 

 ergonomie 
pracoviště 

 ochrana zdraví 
 bezpečnost při práci 

 
 

 
V. ročník – téma: Informační etika, legislativa 
 

Výstupy Učivo MV 
 porozumí problematice autorských práv 
 respektuje duševní vlastnictví, copyright, osobní data 
 oceňuje koncept svobodného softwaru 
 správně cituje použitá díla 

 autorská práva 
 právní a etické 

aspekty 
 plagiátorství 

ZSV 

 
V. ročník – téma: Počítačová grafika 
 

Výstupy Učivo MV 
 upravuje rastrové obrázky 
 pracuje s průhledností 
 z více vrstev vytvoří koláž 
 sestaví jednoduchou animaci 
 pracuje s vektorovou grafikou 

 bitmapa: výběry, 
retuš 

 vrstvy, průhlednost, 
koláže 

 animace 
 vektorová grafika: 

objekty, křivky, uzly, 
text 

 knihovny hotových 
obrázků 

 vektorizace 

VV 

 
V. ročník – téma: Zvuk a video 
 

Výstupy Učivo MV 
 zná základní audio formáty 
 umí používat a ví, jak se starat o různé přehrávače 
 seznámí se pořízením audio záznamu 
 umí převádět zvuk mezi různými formáty 
 vyzkouší si střih a mixování zvuku 
 seznámí se s používanými videoformáty 
 umí obsluhovat běžné videopřehrávače 
 seznámí se s pořízením videozáznamu 
 vyzkouší si převod mezi různými videoformáty, střih a 

úpravu videa 

 zvukové formáty 
wav, mp3, … 

 audio přehrávače: 
gramofon 
magnetofon, CD 
přehrávač, MP3 
přehrávač 

 pořízení zvukového 
záznamu: mikrofon, 
rip, externí vstup 

 převody mezi 
audioformáty 

 videoformáty 
 videorekordér, DVD 

přehrávač, domácí 
kino 

 videokamera 
 převody mezi 

videoformáty 

HV 
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 střih 
V. ročník – téma: Tabulkový kalkulátor 
 

Výstupy Učivo MV 
 rozlišuje relativní a absolutní adresaci buňky 
 používá vzorce a funkce 
 umí sestrojit a upravit graf 
 umí používat jednoduché databázové operace s daty 
 sestaví tabulku s interaktivními prvky 
 vyzkouší si práci ve více programech i v cloudu 

 vzorce v buňkách, 
relativních a 
absolutní adresy 

 funkce 
 grafy 
 databázové 

vlastnosti: filtry, 
třídění, souhrny, 
mezisoučty, 
kontingenční tabulky 
vyhledávání 

 formuláře, zamykání 
buněk 

M 

 
V. ročník – téma: Textový editor 
 

Výstupy Učivo MV 
 pracuje se styly odstavců, využívá jich k definování 

struktury textu 
 rozumí typografickým pravidlům a využívá je ve své 

práci 
 pracuje se obrázky, tabulkami a dalšími vloženými 

objekty 

 práce se styly 
odstavců, efektivní 
formátování 

 typografie, dobrý 
vzhled dokumentu 

 záhlaví/zápatí, styly 
stran 

 vkládání obrázků, 
tabulek, dalších 
objektů 

 hromadná 
korespondence 

ČJ 

 
V. ročník – téma: Operační systém 
 

Výstupy Učivo MV 
 seznámí se s úlohou operačního systému 
 bezproblémově pracuje se školním OS 
 vyzkouší si proces instalace a odinstalace software na 

několika operačních systémech 
 naučí se aplikovat bezpečnostní opravy 
 seznámí se uživatelskými právy a jejich úlohou 

v zabezpečení operačního systému 

 úloha operačního 
systému 

 správa procesů, 
paměti a zařízení 

 instalace software 
 údržba software, 

bezpečnostní záplaty 
 uživatelská práva, 

bezpečnostní 
doporučení 

 

 
V. ročník – téma: Údržba a ochrana dat 
 

Výstupy Učivo MV 
 vyzkouší si komprimaci dat různými nástroji, umí 

posoudit jejich vhodnost a nevhodnost 
 chápe nutnost zálohování 
 poučí se o virové problematice 

 komprimace 
 zálohování 
 malware 

 

 
 
V. ročník – téma: Počítačové sítě a internet 
 

Výstupy Učivo MV 
 zná stručnou historii vzniku a vývoje internetu 
 má povědomí o fungování internetu jako celku, rozumí 

 historie internetu 
 typologie sítí 
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pojmům server a klient 
 popíše smysl a tvar IP adres, doménových adres, URL 
 chápe princip přepojování paketů 
 ověří prostupnost sítě 
 vysvětlí funkci firewallu 
 navrhne a propojí dva počítače sítí 
 orientuje se v nastavení a bezpečnosti wifi 

 

 fungování internetu, 
TCP/IP, doménové 
a IP adresy, IPv6, 
URL, služby 
internetu 

 firewall 
 strukturovaná 

kabeláž, wifi 
 
V. ročník – téma: Komunikace po internetu 
 

Výstupy Učivo MV 
 seznámí se s principem komunikace služeb klient-server 
 pojmenuje běžné komunikační protokoly 
 používá školní e-learningové prostředí 
 rozumí základům voip 
 vyzkouší si různé varianty vzdáleného přístupu 
 zná některé cloudové služby pro synchronizaci souborů 
 rozumí základům sdílení ve výměnných p2p sítích 

 síťové služby a 
protokoly, přenos dat 

 voip 
 vzdálený přístup, 

vnc, ssh/scp/nx 
 další služby 
 cloud 
 sdílení dat, torrent 

 

 
V. ročník – téma: Prezentace na webu 
 

Výstupy Učivo MV 
 rozumí struktuře webových stránek 
 napíše jednoduchou stránku 
 definuje vzhled pomocí kaskádových stylů 
 ovládá jednoduché javascriptové manipulace s DOM 

 hypertext, html 
 css 
 layout stránky 
 úvod do javascriptu, 

objektový model 
stránky 

 

 
 
 
7. 4 VI. ročník (Informační a komunikační technologie) 
 
VI. ročník – téma: Algoritmizace 
 

Výstupy Učivo MV 
 rozumí vlastnostem algoritmu 
 algoritmizuje jednoduché úlohy 

 algoritmus, vlastnosti 
 formulace algoritmu, 

diagramy, 
pseudokód 

M 

 
VI. ročník – téma: Úvod do programování 
 

Výstupy Učivo MV 
 formuluje jednoduchý algoritmus v programovacím 

jazyce 
 odladí a spustí svůj program 
 porozumí a upraví cizí jednoduchý kód 
 s pomocí vytvoří jednoduchý program pro grafické 

prostředí 

 překlad a 
interpretace 
zdrojového kódu 

 proměnné 
 vstup a výstup 
 podmínky, cykly 
 složené proměnné 
 objekty 
 základy 

programování GUI 

M 

 
 
VI. ročník – téma: Databáze 
 

Výstupy Učivo MV 
 rozumí principům a návrhu struktury databáze  Princip relační  
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 vytvoří jednoduché DB schéma 
 formuluje dotaz do databáze 

databáze 
 Databázové aplikace 
 Dotazovací logika, 

SQL 
 
VI. ročník – téma: Simulace a modelování 
 

Výstupy Učivo MV 
 vysvětlí princip diskrétního modelování 
 navrhne kalendář, fronty a procesy v jednoduchém 

příkladu 
 rozumí základním myšlenkám spojitého modelování 
 sestaví diferenční rovnici pro popis jednoduchého 

mechanického děje a řeší ji pomocí počítače 

 diskrétní simulace 
 kalendář událostí 
 spojitá simulace 
 volba kroku 

F 

 
VI. ročník – téma: Novinky 
 

Výstupy Učivo MV 
 má povědomí o současných trendech výpočetní techniky  aktuální trendy ve 

výpočetní technice 
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5.8.2 Učební osnovy volitelného / nepovinného předmětu seminář 

informačních a komunikačních technologií 
 
1. Název předmětu, jeho zkratka a základní popis 
 
Seminář informačních a komunikačních technologií (SIVT) je volitelný předmět, navazující na 
předmět informatika a určený především žákům se zájmem o kybernetiku a programování. Obsah 
semináře je součástí profilové maturity v oboru Informatika a komunikační technika a seminář z 
informatiky. 
 
2. Charakteristika předmětu SIVT 
 
Cílem předmětu je rozšířit vědomosti žáků a dovednosti žáků v informatice, algoritmizaci a 
programování. Předmět výrazně rozvíjí schopnost abstraktního myšlení, logického uvažovaní a 
přesného vyjadřování myšlenek. 
Výuka navazuje na látku probíranou v hodinách informatiky a doplňuje ji o další tematické okruhy.  
V posledním ročníku je pak zaměřen výrazně na zvládnutí maturitní zkoušky, popř. přijímacích 
zkoušek na vysoké školy. U profilové maturity z informatiky se očekává znalost všech probraných 
témat, i když podmínkou není absolvování tohoto předmětu (látku je možné zvládnout samostudiem). 
 
3. Klíčové kompetence v semináři z matematiky SIVT – viz 5.8.1 
 
4. Výchovné a vzdělávací strategie SIVT – viz 5.8.1 
 
5. Forma výuky SIVT 
 

ročník V VI VII VIII 
hodin týdně / z toho půlených - 2 2 2 

 
organizace výuky Výuka probíhá ve dvouhodinovém bloku jednou týdně, skupinu tvoří 5 – 20 

žáků.  
 

organizační formy 
práce 

Vyučovací hodina; součástí hodiny může být např. referát jednotlivce nebo 
dvojice na dané odborné téma, týmová práce na novém tématu s využitím 
výpočetní techniky 

 
místo realizace Počítačová učebna 

 
6. Průřezová témata SIVT – viz viz 5.8.1 
 
7. Učivo, výstupy, mezipředmětové vazby SIVT 
 
7.1 VI. – VII. ročník – téma: Algoritmizace 
 

Výstupy Učivo MV 
 rozumí vlastnostem algoritmu 
 algoritmizuje jednoduché úlohy 
 zaznamená algoritmus v pseudokódu či diagramu 

 program, algoritmus, 
algoritmizace, 
algoritmický jazyk 

 vlastnosti algoritmu 
 etapy řešení 

problému 
 formulace algoritmu, 

diagramy, 
pseudokód 

 

 
VI. – VII. ročník – téma: Programování 
 

Výstupy Učivo MV 
 zná hlavní paradigmata programovacích jazyků 
 formuluje jednoduchý algoritmus v programovacím 

 základní 
paradigmata 

 



5.8 Informatika a výpočetní technika 

  

jazyce 
 odladí a spustí svůj program 
 rozumí pojmům časová a paměťová složitost algoritmu, 

v jednoduchých případech je dovede spočítat 

 kompilace a 
interpretace 

 zástupci 
programovacích 
jazyků 

 správnost a složitost 
 
VI. – VII. ročník – téma: Data 
 

Výstupy Učivo MV 
 rozumí různým způsobům uchopení dat v počítači 
 chápe rizika zaokrouhlovacích chyb 
 pracuje s jednoduchými i složenými datovými typy  
 zná základní dynamické datové struktury, umí je 

implementovat a pracovat s nimi 

 zobrazení dat 
v počítači 

 datové typy, 
přetypování 

 složené typy 
 dynamické datové 

struktury, seznam, 
fronta, zásobník 

 

 
VI. – VII. ročník – téma: Řídící struktury programu 
 

Výstupy Učivo MV 
 vysvětlí řídící struktury 
 pracuje s cykly s pevným počtem opakování i s 

podmínkami 
 rozumí a používá rekurzi 

 podmíněný příkaz 
 cykly 
 rekurze 

 

 
VI. – VII. ročník – téma: Objektové programování 
 

Výstupy Učivo MV 
 rozlišuje třídy a instance 
 implementuje vlastní třídy 
 umí použít dědičnost při odvození nových tříd 

 třídy a instance 
 zapouzdření, 

dědičnost, 
polymorfismus 

 

 
VI. – VII. ročník – téma: Třídění 
 

Výstupy Učivo MV 
 naprogramuje jednoduchý třídící algoritmus 
 zná a umí použít efektivní algoritmy mergesort 

a quicksort 
 rozumí principům přihrádkového třídění 

 vnitřní a vnější 
třídění 

 jednoduché třídící 
algoritmy 

 pokročilé třídící 
algoritmy 

 

 
VI. – VII. ročník – téma: Grafy 
 

Výstupy Učivo MV 
 rozumí pojmu graf, dokáže vhodnou úlohu přeformulovat 

v grafové terminologii 
 zná hlavní datové reprezentace grafů 
 umí procházet grafem do hloubky i do šířky 
 vysvětlí základní grafové algoritmy 

 definice a vlastnosti 
grafů 

 průchod do hloubky 
a do šířky 

 grafové algoritmy: 
hledání prvku, 
minimální kostra, 
barvení grafu, počet 
komponent 
souvislosti, nejkratší 
cesta, toky v sítích 

 

 
VIII. ročník – téma: Prohloubení a systematizace informatiky 
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Výstupy Učivo MV 
 dokáže se orientovat a samostatně rozhodovat 

v moderním prostředí výpočetní techniky, efektivně 
využívá hardware i software, dokáže samostatně tvořit 
algoritmy a programy 

 základy ivt 
 hardware 
 periferie 
 operační systémy 
 licence 
 textový editor 
 tabulkový procesor 
 počítačová grafika 
 prezentační manažer 
 zvuk a video 
 tvorba webových 

stránek 
 malware 
 počítačové sítě 
 internet 
 komunikace 
 www a další služby 
 algoritmizace 
 programování 
 řídící struktury 

programu 
 data 
 objektové 

programování 
 třídění 
 modelování 
 grafy 
 databáze 
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5.9 Dějepis – učební osnovy 
 
 
Obsah: 
 

 5.9.1 Učební osnovy povinného předmětu dějepis 

 5.9.2 Učební osnovy volitelného předmětu seminář z vybraných kapitol ze starších 
dějin – každodenní život v českých zemích 

 5.9.3 Učební osnovy volitelného předmětu seminář k novějším dějinám 

 5.9.4 Učební osnovy volitelného předmětu seminář z dějepisu pro oktávy 

 5.9.5 Učební osnovy volitelného předmětu seminář dějiny (ve) filmu 

 

5.9.1 Učební osnovy povinného předmětu dějepis 
 

1. Název předmětu, jeho zkratka a základní popis 
 
Dějepis (D) přináší základní poznatky o konání člověka v minulosti, jeho hlavním posláním je 
kultivace historického vědomí jedince a poznávání dějů, skutků a jevů, které zásadním způsobem 
ovlivnily vývoj společnosti a promítly se do obrazu naší současnosti. 
 

2. Charakteristika předmětu 
 
V rámci výuky tohoto předmětu získává žák povědomí o jednotlivých významných epochách světových, 
evropských i českých dějin. Předmět chce vést žáky k tomu, aby si uvědomili, v čem tkví specifika 
historického vývoje české společnosti vzhledem k jiným evropským kulturám i světovým civilizacím. V 
průběhu výuky je kladen důraz též na samostatnou práci a rozvíjení komunikativních schopností. 
Předmět usiluje o to, aby u žáka prohloubil vědomí dějinné kontinuity a historické paměti.Žák je veden 
též k tomu, aby si osvojil schopnost kriticky hodnotit jednotlivé výklady historických událostí a odhalovat 
případné dezinterpretace a ideologicky zatížené manipulace, aby porozuměl přítomnému kulturně 
společenskému kontextu, dokázal se v něm zorientovat a hodnotově vymezit vůči klíčovým tématům. 
 

3. Klíčové kompetence v D 
 

3.1 Kompetence k učení – žák chce a umí se učit (po celý život), 
v D je proto veden 

• k hledání a třídění informací k procesu učení 
• ke schopnosti srovnávání, k uvádění věcí do souvislostí 
• k vytváření náhledů na současnou společenskou situaci na základě historických poznatků 
• ke kritickému přístupu ke zdrojům informací, jejich tvořivému zpracování a využití 

 
3.2 Kompetence k řešení problémů – žák chápe problémy jako přirozenou součást našeho 
světa a snaží se je řešit (chápe je i jako příležitost), 

v D je proto veden 
• k vytváření schopnosti využívat jako zdroj informací různorodé verbální i neverbální prameny 
• k vyhledávání informací vhodných k řešení problémů 
• ke kritickému myšlení, uvážlivým rozhodnutím a jejich obhajobě; 
• k nesení odpovědnosti za své jednání a rozhodování 
• k rozpoznání problému, objasnění jeho podstaty a rozčlenění na části 
• k hledání a ověřování argumentů podporujících jeho tvrzení 

 
3.3 Kompetence komunikativní – žák chce a umí se vyjádřit (ústně, písemně, prostřednictvím 
různých technologií či jazyků) i reagovat na vyjádření druhých, 

v D je proto veden 
• k uplatňování vhodných prostředků komunikace k vyjadřování vlastních názorů a postojů 
• ke správnému odbornému vyjadřování 
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• ke zvyšování odolnosti vůči myšlenkové manipulaci 

 
3.4 Kompetence sociální a personální – žák chce a umí spolupracovat s druhými (i se sebou), 

v D je proto veden 
• k rozvíjení schopnosti kooperace a týmové práce 
• k rozvíjení schopnosti empatie 
• k utváření pozitivního hodnotového systému opřeného o historickou zkušenost 
• k respektování různých názorů, hledisek a způsobů řešení 
• k zájmu o současnost a minulost vlastního národa i jiných kulturních společenství 
• k objektivnímu posouzení příčin a důsledků svého jednání 
• k upevňování vědomí přináležitosti k evropské kultuře 

 
3.5 Kompetence občanské – žák chápe cenu a smysl dobrých zákonů, pravidel a tradic a 
dokáže je ctít, 

v D je proto veden 
• k respektování názorů druhých lidí 
• k získávání orientace v aktuálním dění v ČR, EU a ve světě, k rozvíjení zájmu o veřejné záležitosti 
• k úctě a přijetí základních společenských a etických norem 
• k chápání významu demokracie a dalších všelidských hodnot 
• k zodpovědnému rozhodování 
• k ochraně tradice, kulturního a historického dědictví 
• k rozšíření poznání a chápání duchovních hodnot, jejich spoluvytváření a ochraně 

 
3.6 Kompetence pracovní – žák je šikovný a dokáže se uplatnit (řídí sám sebe, případně i 
druhé), 

v D je proto veden 
• k orientaci v mnohotvárnosti historických, sociálních, kulturních, politických, právních a 

ekonomických faktů 
• k poznávání a posuzování každodenních situací a událostí ve vzájemných vazbách a širších 

souvislostech 
• k osvojení základních pracovních dovedností a návyků 

 
3.7 Kompetence existenciální – žák ((nejen v případě krize) dokáže (opakovaně) hledat a 
obhajovat smysl své činnosti a existence, 

v D je proto veden 
• k reflexi doby a složitosti lidské existence 
• k odhalování kořenů společenských jevů, dějů a změn, promýšlení jejich souvislostí a vzájemné 

podmíněnosti v reálném historickém čase 
 

3.8 Kompetence akademické – žák disponuje určitým okruhem znalostí a je si vědom 
souvislostí, které snad představují z hlediska okamžitého praktického využití určitý luxus, ale 
zájem o ně je zdůvodněn kulturně, historicky, duchovně apod., 

v D je proto veden 
• k vědomí důležitosti a potřebnosti historického poznání pro společnost 
• k pochopení významu společenské reflexe 

 

4. Výchovné a vzdělávací strategie D 
 
Specifické činnosti ve vyučování jsou voleny podle charakteru probíraného tématu a výchovně 
vzdělávacích cílů, jichž je třeba dosáhnout. Jednotlivé skupiny klíčových kompetencí jsou obecně 
rozvíjeny tímto způsobem: 
 

 způsob, jakým jsou kompetence rozvíjeny 
kompetence k učení Učitel vede žáky k zodpovědné a kritické práci s primárními i 

sekundárními zdroji informací, využívá metod, které poskytují žákům 
osobní zkušenost, umožňují vytvořit si vlastní úsudek a přirozeným 
způsobem ovlivňují jejich postoje a jednání (prezentace témat 
odborné literatury, samostatná i skupinové práce, dialog, diskuse, 
besedy, účast v soutěžích, řešení problémů apod.). 

kompetence k řešení problémů Učitel vede žáky k porovnávání odborných názorů, mediálních 
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 informací a vlastních zkušeností, k vyhodnocování získaných 
informací, k samostatnému uvažování a řešení problémových otázek 
(řízený rozhovor, diskuse, studium materiálů apod.). 

kompetence komunikativní Učitel vede žáky vede žáky k aktivní účasti ve výuce, odpovídající 
prezentaci poznatků, při individuálních výstupech (biografické 
medailónky, referáty z odborné literatury) se žáci navzájem hodnotí, 
což rozvíjí jak jejich schopnost přijímat kritické názory druhých, tak 
dovednost hodnotit získané informace a formulovat kritiku. 

kompetence sociální 
a personální 

Učitel předkládá a navozuje situace, které vedou k utváření vědomí 
vlastní identity a identity druhých lidí, k rozvíjení realistického 
sebepoznávání a sebehodnocení, k akceptování vlastní osobnosti i 
osobností druhých lidí. 

kompetence občanské Učitel nabízí příležitosti a témata k pochopení práv a povinností 
jednotlivce ve společnosti – vede žáka k hledání paralel mezi 
minulými a současnými událostmi, k poznání a pochopení kořenů 
evropské civilizace a kultury. 

kompetence pracovní Učitel vede žáky k odpovědnému přístupu k zadaným úkolům, 
prostřednictvím problémových úkolů, referátů atd. rozvíjí u žáků 
schopnost pracovat s různými zdroji informací. 

kompetence existenciální Učitel vede žáka (na základě studia odborných textů, četby populárně
naučné i krásné literatury, exkurze, filmu atd.) k reflektování
historických zkušeností. 

kompetence akademické Učitel motivuje pozitivní postoj žáka k významu historického poznání 
pro společnost. 

 

5. Forma výuky 
 
 

ročník I II III IV 
hodin týdně 2 2 2 2 

 
ročník V VI VII VIII 
hodin týdně 2 2 2 0 

 
organizace výuky Dějepis se vyučuje společně v celé třídě. 

Výuka v jednotlivé třídě je realizována jedním vyučujícím. 
 

organizační formy 
práce 

Vyučovací hodina, soutěže, exkurse, projekty, besedy. 

 
místo realizace Učebna, školní prostory, muzea a jiné instituce, historické objekty, terén. 

 
 

6. Průřezová témata 
 
 

6.2 Výchova demokratického občana – „znám sílu a slabiny demokracie a dokážu se o 
demokracii aktivně zasadit“ 
Tematické okruhy integrované v D jsou 
• občan, občanská společnost a stát 
• principy demokracie – způsob rozhodování 

 
6.3 Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech – „jsem Čech a zároveň 
Evropan a znám přínos i rizika globalizace“ 
Tematické okruhy integrované v D jsou 
• jsme Evropané 
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7. Učivo, výstupy, mezipředmětové vazby (MV) 
 

7.1 I. ročník 
 

I. ročník – téma: Člověk v dějinách 
 

Výstupy Učivo MV 
 uvede konkrétní příklady důležitosti dějepisných poznatků 
 uvede příklady zdrojů informací o minulosti a instituce, 

které tyto zdroje shromažďují 
 orientuje se na časové přímce a v historické mapě 

 význam zkoumání dějin 
 historické prameny 
 historický čas a prostor 
 
(minulost / dějiny / dějepis / 
historie / prameny / archivy 
a knihovny / čas a jeho 
počítání / periodizace dějin) 

Bi 
Z 
OV 
ČJL 

 
I. ročník – téma: Počátky lidské společnosti 

 
Výstupy Učivo MV 

 charakterizuje život a materiální a duchovní kulturu lidí v 
pravěku 
 objasní význam zemědělství, dobytkářství a zpracování 
kovů 

 člověk a lidská 
společnost v pravěku 

 
(dělení pravěku / doba 
kamenná / bronzová / 
železná / Keltové, 
Germáni, Slované) 

ČJL 
Z 
EV 
NN 

 
I. ročník – téma: Nejstarší civilizace, kořeny evropské kultury 

 
Výstupy Učivo MV 

 pochopí souvislosti přírodních podmínek se vznikem 
prvních civilizací 

 uvede nejvýznamnější typy památek 
 ukáže na konkrétních příkladech přínos antické kultury 
 uvede důležité osobnosti antiky 
 vysvětlí vznik křesťanství v souvislosti s judaismem 
 porovná formu vlády a postavení společenských skupin v 

jednotlivých státech 
 vysvětlí podstatu antické demokracie 

 nejstarší starověké 
civilizace a jejich odkaz 
(Mezopotámie, Egypt, 
Indie, Čína, 
Středomoří) 

 antické Řecko a Řím () 
 střední Evropa a její 

kontakty s antickým 
světem 

 

ČJL 
OV 
NN 
EV 
Z 

 
I. ročník – téma: Křesťanství a středověká Evropa 

 
Výstupy Učivo MV 

 popíše situaci v Evropě po příchodu nových etnik, vysvětlí 
christianizaci Evropy, vyjmenuje barbarské státy 

 porovná základní rysy západoevropské, byzantské a 
islámské „civilizace“ 

 objasní postavení Velké Moravy a raného českého státu v 
Evropě 

 vymezí úlohu křesťanství, konflikty světské a církevní moci 


 ilustruje postavení jednotlivých vrstev středověké 
společnosti 

 uvede příklady románské a gotické kultury 

 nové barbarské státy a 
jejich vývoj 

 islám, islámské říše, 
byzantský kulturní 
okruh 

 Velká Morava, český 
stát, jejich vývoj a 
postavení 

 křesťanství, papežství, 
císařství, křížové 
výpravy 

 struktura středověké 
společnosti 

 kultura románská a 
gotická 

ČJL 
OV 
NN 
EV 
Z 
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I. ročník – téma: Žijeme v Praze 

 
Výstupy Učivo MV 

 uvede nejvýznamnější památky 
 uvede některé významné osobnosti, a události, které jsou 

spojeny s regionálními dějinami 

 Praha – kulturní 
centrum 

 Královské Vinohrady 

NN 
EV 
OV 

 

 

7.2. II. ročník 

 
II. ročník – téma: Objevy a dobývání, počátky nové doby 

 
Výstupy Učivo MV 

 vysvětlí renesanci antických ideálů, uvede významné 
humanisty 

 vymezí význam husitské revoluce 
 popíše průběh zámořských objevů 
 objasní postavení českého státu ve střední Evropě 
 a pak v habsburské monarchii 
 objasní příčiny a důsledky třicetileté války 
 rozpozná znaky renesance a baroka, uvede příklady 

stavitelů a památek 

 renesance, 
humanismus 

 husitství, reformace a 
náboženské války v 
Evropě 

 zámořské objevy a 
kolonie 

 český stát od 13. do 17. 
století 

 barokní kultura 

NN 
EV 
OV 
Z 

 
II. ročník – téma: Modernizace společnosti 

 
Výstupy Učivo MV 

 na příkladech konkretizuje absolutismus, konstituční 
monarchii, parlamentarismus 

 vysvětlí ekonomické, sociální, politické změny 
charakterizující modernizaci společnosti 

 objasní souvislost mezi francouzskou revolucí 
  a napoleonskými válkami a rozbitím feudálních systémů v 

Evropě 
 charakterizuje emancipační úsilí významných sociálních 

struktur v evropských revolucích 18. a 19. století 
 vysvětlí české národní obrození a demonstruje základní 

politické proudy v Evropě a v českých zemích 
 

 velmoci 18. století 
 Velká francouzská 

revoluce 
  a napoleonské období, 

vznik USA 
 industrializace a 

sociální otázka 
 vznik moderních 

národů, včetně 
českého národního 
obrození 

 

Z 
NN 
OV 
EV 

 
 
 
7. 3 III. ročník 
 

III. ročník – téma: Modernizace společnosti 
 

Výstupy Učivo MV 
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 demonstruje základní politické proudy v Evropě a v 
českých zemích 

 vysvětlí rozdílné tempo modernizace, charakterizuje 
soupeření velmocí a rozdělení kolonií 

 revoluce 19. století 
 politické proudy, 

politické strany 
 konflikty mezi 

velmocemi a 
kolonialismus 

Z 
NN 
OV 
EV 

 

III. ročník – téma: Moderní doba 
 

Výstupy Učivo MV 
 na příkladech demonstruje zneužití techniky ve světových 

válkách 
 rozpozná klady a zápory demokratických systémů 
 charakterizuje totalitní systémy a příčiny jejich nastolení 
 na příkladech vysvětlí antisemitismus, rasismus, třídní boj, 

jejich nepřijatelnost 
 zhodnotí postavení ČSR v evropských souvislostech 

 první světová válka 
 a její důsledky 
 nové uspořádání 

Evropy, úloha USA, 
vznik ČSR a její vývoj 

 mezinárodně politická a 
hospodářská situace ve 

20. a 30. letech 
 komunismus a 

fašismus, jejich 
důsledky pro svět 

 i ČSR 
 druhá světová válka, a 

její důsledky, domácí a 
zahraniční odboj 

ČJL 
Z 
OV 
NN 
EV 

 
III. ročník – téma: Rozdělený a integrující se svět 

 
Výstupy Učivo MV 

 vysvětlí příčiny a důsledky vzniku bloků, jejich střetávání 
 charakterizuje totalitní režim v ČSR, politické procesy, třetí 

odboj, pražské jaro, normalizaci 
 vysvětlí důvody spolupráce s NATO, vstupu do EU 

 studená válka, 
rozdělení světa do 
vojenských bloků 

 vnitřní situace v zemích 
východního bloku 

 ČSR od únorového 
převratu do r.1989 

 ČR na přelomu tisíciletí 

NN 
EV 
OV 
Z 
ČJL 
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7.4. IV. ročník 
 
IV. ročník – téma: Úvod do studia historie 
 

Výstupy Učivo MV 
charakterizuje smysl historického poznání a jeho povahu jako 

poznání neuzavřeného a proměnlivého 
rozlišuje různé zdroje historických informací, způsob jejich 

získávání a úskalí jejich interpretace 

 význam historického 
poznání pro 
současnost  

 práce historika, 
historické informace, 
jejich typy, účel a 
možnost využití; 
pomocné vědy 
historické 

 

 
 

 
IV. ročník – téma: Počátky lidské společnosti – pravěk  
 

Výstupy Učivo MV 
rozděluje pravěk na jednotlivá období 
charakterizuje industrie a způsob obživy v těchto obdobích 
objasní neolitickou revoluci a změny společnosti a výroby v 

neolitu, době bronzové a železné 
uvede příklady archeologických kultur u nás 

 člověk a lidská 
společnost v pravěku 

 paleolit a jeho členění 
 neolit, eneolit, doba 

bronzová, železná 
 doba římská a 

stěhování národů  
 

NN 
OV 
ČJL 
Bi 
EV 
Z  

 
IV. ročník – téma: Nejstarší civilizace – orientální despocie 
 

Výstupy Učivo MV 
umí posoudit přínos jednotlivých starověkých civilizací 
charakterizuje vývoj nejdůležitějších říší, politiku jejich 

nejvýznamnějších panovníků 
vysvětlí nejdůležitější náboženské systémy starověku 

 

 nejstarší civilizace: 
Egypt, Mezopotámie, 
Přední východ, Indie, 
Čína 

 judaismus, hinduismus, 
buddhismus 
 

NN 
ČJL 
OV 
EV 
Z 

 
IV. ročník – téma: Antika 
 

Výstupy Učivo MV 
chápe politický a kulturní přínos řecké a římské civilizace 
umí popsat vývoj ve Spartě, Aténách a Římě a rozdíly mezi 

nimi 
umí posoudit význam Alexandrovy říše a helénistických států 
umí rozdělit a charakterizovat vývoj Říma a římské říše 
vysvětlí příčiny zániku západořímské říše 
vysvětlí přínos křesťanství 
  

 

 vývoj civilizace v 
antickém Řecku –
minojská Kréta; období 
mykénské, homérské, 
archaické a klasické 
(se zvláštním zřetelem 
ke Spartě a Athénám) 

 doba Alexandra 
Makedonského a 
helénistických říší 

 Řím – období 
královské, republika, 
principát, dominát 

 antická kultura; počátky 
křesťanství 
 

NN 
OV 
EV 
Z 
ČJL 
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7.5 V. ročník 
 
V. ročník – téma: Středověk 
 

Výstupy Učivo MV 
objasní proces christianizace a její vliv na konstituování raně 

středověkých států v Evropě; vysvětlí podstatu vztahu mezi 
světskou a církevní mocí v západním i východním 
kulturním okruhu i projevy vlivu náboženství a církve ve 
středověké společnosti  

definuje proměny hospodářského a politického uspořádání 
středověké společnosti 5.–15. století a jeho specifické 
projevy ve vybraných státních celcích 

charakterizuje základní rysy vývoje na našem území 
vymezí specifika islámské oblasti 
vysvětlí důsledky tatarských a tureckých nájezdů, zejména pro 

jižní a východní Evropu 
 

 utváření středověké 
Evropy (byzantsko – 
slovanská oblast, 
franská říše a oblast 
západní, východní a 
střední Evropy) 

 křesťanství jako nové 
kulturní a společenské 
pojítko, východní a 
západní církev, 
papežství a císařství, 
rytířství, křížové 
výpravy, kacířství, 
husitství 

 islám a arabská říše, 
mongolská a turecká 
expanze  

 venkov a zemědělství, 
kolonizace; rozvoj 
řemesel a obchodu, 
urbanizace 

 vzdělanost a umění 
středověké společnosti 
 

NN 
EV 
Z 
ČJL 
OV 
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7.6 VI. ročník 
 
VI. ročník – téma: Počátky novověku 
 

 
VI. ročník – téma: Osvícenství, revoluce a idea svobody, modernizace společnosti 
 

Výstupy Učivo MV 
pochopí a zhodnotí hlavní myšlenky a principy osvícenství, 

rozpozná jejich uplatnění v revolucích 18. a 19. století 
na konkrétních příkladech jednotlivých států demonstruje 

postupný zánik a proměny dosavadních systémů  
posoudí význam ústavy a novou organizaci státu, uvede 

základní typy parlamentních státních systémů  
vysvětlí emancipační hnutí národů i jednotlivých společenských 

vrstev; vymezí místo utváření novodobého českého národa 
v tomto procesu, včetně jeho specifických rysů 

charakterizuje proces modernizace, vysvětlí průběh 
industrializace a její ekonomické, sociální a politické 
důsledky; rozpozná její ekologická rizika; určí základní 
příčiny asymetrického vývoje Evropy a světa v důsledku 
rozdílného tempa modernizace 

pochopí proměny kultury, probíhající na pozadí 
celospolečenských změn 

 

 osvícenství  
 francouzská revoluce, 

vznik a vývoj USA, 
revoluční hnutí v 1. 
polovině 19. století, 
završené léty 1848–
1849 

 Evropa v období 
napoleonských válek a 
po Vídeňském 
kongresu 

 rozvoj vědy, techniky, 
výroby, průmyslová 
revoluce, proměna 
agrární společnosti 
v průmyslovou, změny 
v sociální struktuře 

 utváření novodobých 
národů; emancipační 
hnutí sociálních skupin 

 kultura klasicismu, 
empíru, romantismu, 
biedermeieru  

 

Z 
NN 
ZF 
OV 
EV 
ČJL 

 

Výstupy Učivo MV 
rozpozná nové filozofické a vědecké myšlenky, které byly 

zformulovány ve 14. – 17. století; zhodnotí jejich praktický 
dopad  

porozumí důsledkům zámořských objevů, jež vedly 
k podstatným hospodářským i mocensko-politickým 
změnám 

popíše základní rysy reformací nekatolických a katolické 
reformace, vysvětlí jejich důsledky pro další vývoj v Evropě 
i ve světě 

vymezí základní znaky stavovství a absolutismu; uvede jejich 
konkrétní projevy v jednotlivých zemích a příklady střetů 

posoudí postavení českého státu uvnitř habsburského soustátí 
a analyzuje jeho vnitřní sociální, politické a kulturní poměry 
 

 humanismus a 
renesance; reformace 

 zámořské plavby  
 soupeření a spolupráce 

evropských velmocí 
v období raného 
novověku; třicetiletá 
válka  

 absolutismus a 
stavovství  

 barokní kultura  
  

 

NN 
ZF 
EV 
Z 
ČJL 
OV 
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7.7 VII. ročník 
 
VII. ročník – téma: Velmoci 2. poloviny 19. století, jejich vzájemné vztahy 
 

Výstupy Učivo MV 
vysvětlí expanzívní záměry v Evropě a ve světě, jež byly 

příčinou četných střetů daného období 
 

 Viktoriánská Anglie, 
Francie, Německo, 
Itálie, Rusko, USA, 
Habsbursko – lotrinská 
monarchie, jejich vnitřní 
vývoj a mezinárodní 
postavení do I. světové 
války 

 vzájemné střetávání 
velmocí, diplomatické a 
vojenské aktivity 
v předvečer I. světové 
války, mimoevropská 
ohniska koloniálních 
konfliktů 

 proměny životního 
stylu, vzdělanost a 
umění „belle epoque“ 
přelomu 19. a 20. 
století 
 

Z 
EV 

 
 
VII. ročník – téma: Moderní doba I. – situace v letech 1914 – 1945 
 

Výstupy Učivo MV 
charakterizuje dvě světové války, jejich politické, hospodářské 

a sociální důsledky  
chápe proměny světové politiky, způsobené vyčerpáním 

tradičních evropských velmocí, vzestupem USA a 
nastolením bolševické moci v Rusku  

vymezí základní znaky hlavních totalitních ideologií a dovede je 
srovnat se zásadami demokracie; objasní příčiny a 
podstatu agresivní politiky a neschopnosti potenciálních 
obětí jí čelit 

vysvětlí souvislost mezi světovou hospodářskou krizí a 
vyhrocením politických problémů, které byly provázeny 
radikalizací pravicových i levicových protidemokratických 
sil 

popíše a zhodnotí způsob života v moderní evropské 
společnosti, zhodnotí význam masové kultury 
 

 první světová válka, 
české země v době 
první světové války, I. 
odboj 

 únorová a říjnová 
revoluce v Rusku, 
upevňování bolševické 
moci 

 versailleský systém a 
jeho nedostatky 

 vznik Československa, 
jeho vývoj 
v meziválečném období 

 Evropa a svět ve 20. a 
30. letech, světová 
hospodářská krize, růst 
mezinárodního napětí a 
vznik válečných 
ohnisek 

 mnichovská krize a její 
důsledky 

 kultura 1. poloviny 20. 
století (zrod moderního 
umění, nástup masové 
kultury, sport) 

 druhá světová válka 
(globální a 
hospodářský charakter 
války, věda a technika 
jako prostředky vedení 
války, holocaust), 

EV 
Z 
OV 



5.9 Dějepis 

  

Protektorát Čechy a 
Morava, II. odboj 
 

 
VII. ročník – téma: Moderní doba II. – soudobé dějiny 
 

Výstupy Učivo MV 
charakterizuje vznik, vývoj a rozpad bipolárního světa, jeho 

vojenská, politická a hospodářská seskupení, vzájemné 
vztahy a nejvýznamnější konflikty  

vysvětlí základní problémy vnitřního vývoje zemí západního a 
východního bloku; zejména se zaměří na pochopení 
vnitřního vývoje a vzájemných vztahů supervelmocí USA a 
SSSR a na situaci ve střední Evropě a v naší zemi  

porovná a vysvětlí způsob života a chování 
v nedemokratických společnostech a v demokraciích 

popíše mechanismy a prostředky postupného sjednocování 
Evropy na demokratických principech, vysvětlí lidská práva 
v souvislosti s evropskou kulturní tradicí; zná základní 
instituce sjednocující se Evropy, jejich úlohu a fungování 

objasní hlavní problémy specifické cesty vývoje významných 
postkoloniálních rozvojových zemí; objasní význam 
islámské, židovské a některé další neevropské kultury 
v moderním světě 

vymezí základní problémy soudobého světa a možnosti jeho 
dalšího vývoje 
 

 Evropa a svět po válce 
(vznik OSN, princip 
sociálního státu) 

 SSSR jako 
supervelmoc; východní 
blok, jeho politický, 
hospodářský a sociální 
vývoj; RVHP, 
Varšavská smlouva 

 USA – západní 
supervelmoc; 
euroatlantická 
spolupráce a proces 
evropské integrace  

 životní podmínky na 
obou stranách „železné 
opony“ 

 konflikty na Blízkém 
východě, vznik a vývoj 
státu Izrael 

 dekolonizace; „třetí 
svět“ a modernizační 
procesy v něm – 
ekonomické, 
demografické a 
politické postavení 
v globálním světě 

 pád komunistických 
režimů a jeho důsledky; 
sjednocující se Evropa 
a její místo v globálním 
světě 

 globální problémy 
moderní společnosti 
 

Z 
OV 
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5.9.2 Učební osnovy volitelného předmětu seminář z vybraných kapitol 
ze starších dějin – KAŽDODENNÍ ŽIVOT V ČESKÝCH ZEMÍCH  
 

1. Název předmětu, jeho zkratka a základní popis 
 
Vybrané kapitoly ze starších dějin – KAŽDODENNÍ ŽIVOT V ČESKÝCH ZEMÍCH (zkratka SSD) je 
volitelný předmět, navazující na předmět dějepis; rozšiřuje poznatky z oblasti dějin každodennosti a je 
určený žákům se zájmem o historii a společenské vědy.  
 
2. Charakteristika předmětu seminář z SSD 
 
Cílem předmětu je rozšířit poznatky studentů o dějiny každodennosti, přiblížit jim běžný život 
jednotlivých společenských vrstev tří národnostních skupin – české, německé a židovské – obývajících 
v minulosti prostor Zemí Koruny české. V semináři budou mít příležitost seznámit se s tím, jak svůj život 
prožívali příslušníci šlechtického stavu, duchovenstva, měšťanstva, či venkovské obyvatelstvo, poznat 
různé zvyky, výroční obyčeje, obydlí, tradiční řemesla, zemědělství apod. Každý student v rámci 
předmětu vytváří seminární práci na téma, které si sám zvolí; v ní prokáže schopnost pracovat s 
odbornou literaturou a historickými prameny 

 
3. Klíčové kompetence v SSD – viz 5.9.1 
 
4. Výchovné a vzdělávací strategie SSD – viz 5.9.1 
 
5. Forma výuky semináře z SSD  
 
Ročník V VI VII VIII 

hodin týdně / z toho půlených - 2 - - 

 
organizace výuky Výuka probíhá ve dvouhodinovém bloku jednou týdně, skupinu tvoří 5–20 žáků. 

 
organizační formy 
práce 

Vyučovací hodina; součástí hodiny může být např. referát jednotlivce nebo 
dvojice na dané odborné téma, týmová práce na novém tématu, a to s využitím 
odborné literatury, případně i výpočetní techniky. Výuka může tedy nabývat 
formy frontální výuky, práce ve skupinách, řízeného rozhovoru. 

 
místo realizace Učebna, eventuálně exteriéry či musea, galerie a pod. v případě exkurzí 

 
6. Průřezová témata SSD – viz 5.9.1  
 
 
7. Učivo, výstupy, mezipředmětové vazby semináře ze SSD  
 
Výstupy Učivo MV 
 žák si osvojí základní informace o vývoji osídlení naší 

země 
 žák se seznámí s obydlím, oděvem, zaměstnáním 

(zemědělstvím, řemesly), uměleckou tvorbou, 
případně i dalšími projevy hmotné kultury jednotlivých 
společenských vrstev  

 žák se seznámí se zvyky a obyčeji, poutěmi (a 
poutními místy), vnitřními misiemi, případně i dalšími 

 obyvatelstvo českých zemí 
 

 hmotná kultura 
 

 
 
 duchovní kultura 

 
 

ZSV, 
NN, 
VV, 
HV, 
ČJL, 
NJ, Z 
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projevy duchovní kultury jednotlivých společenských 
vrstev  

 žák se seznámí se sociálními vztahy ve stavovské 
společnosti a patriarchální rodině, případně i dalšími 
projevy sociální kultury jednotlivých společenských 
vrstev  

 žák umí pracovat se základními pojmy dějin 
každodennosti 

 žák se učí pracovat se základní literaturou a prameny 
 žák je schopen analyzovat vybrané texty  
 žák si vytváří positivní vztah ke kulturně - historickému 

dědictví, národnostním skupinám, které ho vytvářely  

 
 

 sociální kultura 
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5.9.3 Učební osnovy volitelného předmětu seminář k novějším dějinám 
 

1. Název předmětu, jeho zkratka a základní popis 
 
Seminář k novějším dějinám je volitelný předmět, navazující na předmět dějepis, rozšiřuje poznatky z 
oblasti dějin zejména 20. století s přesahem do století předcházejícího i následujícího a je určený 
především žákům septim se zájmem o historii a společenské vědy.  
 
2. Charakteristika předmětu seminář z SMD 
 
Cílem předmětu je seznámit žáky s vybranými kapitolami z dějin 20. století s krátkým úvodním 
exkurzem do druhé poloviny 19. století a logicky vyplývajícím vhledem do dějinných událostí počátku 
21. století; seznámit žáky s historickými prameny a jejich využitím výše zmíněných period jako je např. 
dobová fotografie, dobové či dokumentární jako i propagandistické či umělecké filmy, výpovědi / 
svědectví pamětníků, práce s autentickými texty / dokumenty atp. Seminář je určen především těm 
žákům, kteří mají zájem rozšířit své poznání v oblasti novodobé historie. Přednostním posláním tohoto 
semináře je poskytnout žákům přehled o důležitých dějinných událostech posledních 150 let v 
kontextu včetně seznámení se s metodami historikovy práce specializujícího se na výše zmíněné 
období. Za tímto účelem budou realizovány samostatné výstupy žáků a diskuse k daným tématům. 
Každý student bude mít povinnost vyhotovit názornou učební pomůcku, která jasnou a srozumitelnou 
formou bude demonstrovat zvolené téma / problematiku a  jejíž prostřednictvím s ní seznámí ostatní 
frekventanty semináře.  
 
3. Klíčové kompetence v SMD – viz 5.9.1 
 
4. Výchovné a vzdělávací strategie SMD – viz 5.9.1 
 
5. Forma výuky semináře z SMD  
 
Ročník V VI VII VIII 

hodin týdně / z toho půlených – – 2 – 

 
organizace výuky Výuka probíhá ve dvouhodinovém bloku jednou týdně, skupinu tvoří 5–20 

žáků.  

 
organizační formy 
práce 

Vyučovací hodina; součástí hodiny může být např. referát jednotlivce nebo 
dvojice na dané odborné téma, týmová práce na novém tématu, a to s 
využitím různých historických pramenů, odborné literatury, výpočetní 
techniky, výukových aplikací jako i exkurze 

 
místo realizace Učebna event. místa exkurze 

 
6. Průřezová témata SMD – viz 5.9.1  
 
 
7. Učivo, výstupy, mezipředmětové vazby semináře ze SMD  
 
Základní pojmy, významné osobnosti, dějinné události – jejich příčiny, průběh, důsledky v období 2. 
pol. 19. až počátku 21. století. Mezipředmětové vztahy: literatura, umění zrcadlící dané historické 
období, dobová fotografie, film, životní styl, móda, hudba myšlenkové proudy daných period (výtvarná 
/ estetická / hudební výchova, základy filozofie) 
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Výstupy Učivo MV 
 žák si osvojí základní informace o historickém vývoji 

ve20. století 
 žák je schopen přemýšlet o dějinách 20. století 

v logických souvislostech příčina – průběh – 
důsledky – příčina  

 žák uvažuje o dějinách 20. století v prostorově 
časových souvislostech 

 žák umí pracovat se základními pojmy dějin 20. 
století 

 žák je schopen analyzovat vybrané texty  
 žák si vytváří positivní vztah ke kulturně-historickému 

dědictví 20. století 
 žák se učí pracovat se základní literaturou a základní 

pramennou matérií 
 žák si umí vytvořit základní pomůcky k systematizaci 

učiva např. časové osy, myšlenkové mapy, 
regionálně-historické mapy atd. 

 systematizace dějin 19. 
století – základní 
východiska dlouhého 19. 
století pro století dvacáté 

 konfliktní situace na 
politické scéně přelomu 19. 
a 20. století + kultura 

 první světová válka a nová 
Evropa 

 Meziválečné období 
(Evropa, USA, Rusko a 
SSSR) – velká 
hospodářská krize, nástup 
diktatur, rozpad 
versailleského systému 

 druhá světová válka 
v českých zemích a ve 
světě, důsledky, perzekuce 
židů, odkaz v literatuře 

 dějiny studené války: 
restrukturalizace 
poválečného světa, počátky 
studené války, třetí 
republika, 50. léta u nás a 
ve světě, 60. léta u nás a 
ve světě, Pražské jaro a 
operace Dunaj, 
normalizace a 70-80. léta 
ve světě 

 nejnovější dějiny: rozpad 
sovětského bloku, 
obnovení demokracie 
v ČSSR, restrukturalizace 
ČSR a vznik ČR, formování 
NATO, krize zlomu milénia 

ZSV, 
ČJL,  
VV, 
HV, Z, 
CJ 
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5.9.4 Učební osnovy volitelného předmětu seminář z dějepisu pro oktávy 
 
 

1. Název předmětu, jeho zkratka a základní popis 
 
Seminář z dějepisu pro oktávy (SD8) je volitelný předmět, navazující na předmět dějepis a určený 
především žákům se zájmem o historii a společenské vědy. Obsah semináře je součástí maturity 
v oboru dějepis. 
 
2. Charakteristika předmětu SD8 
 
Cílem předmětu je systematizovat poznatky studentů z dějin, které získali při výuce dějepisu (případně 
i dalších společenskovědních předmětů), či samostatným studiem. Seminář je určen především těm 
studentům, kteří si zvolili dějepis jako maturitní předmět, popřípadě se rozhodli pro studium historie či 
jiného společenskovědního oboru na vysoké škole. Přednostním posláním historického semináře je 
tudíž poskytnout studentům průpravu na maturitní zkoušku a vysokoškolskou formu studia. Za tímto 
účelem jsou realizovány samostatné výstupy žáků a diskuse k daným tematickým celkům.  

Každý student má povinnost vyhotovit seminární práci, svým zaměřením odpovídající jeho vlastní 
odborné specializaci, v níž prokáže schopnost pracovat s odbornou literaturou a popřípadě s 
historickými prameny. Maturitní práce je zpracovávána postupně v rámci celého maturitního semináře 
v jednotlivých postupných krocích geneze práce. Student získává od vyučujícího formativní zpětnou 
vazbu na jednotlivé kroky své maturitní práce.  

Obsah semináře je tvořen základními problémovými okruhy politických, hospodářských, sociálních a 
kulturních dějin, jež jsou obsaženy v maturitních okruzích. 
 

3. Klíčové kompetence v semináři z dějepisu pro oktávy SD8 – viz 5.9.1 
 
4. Výchovné a vzdělávací strategie SD8 – viz 5.9.1 
 
5. Forma výuky SD8 
 

ročník V VI VII VIII 
hodin týdně / z toho půlených - - - 2 

 
organizace výuky Výuka probíhá ve dvouhodinovém bloku jednou týdně, skupinu tvoří 5–20 

žáků.  
 

organizační formy 
práce 

Vyučovací hodina; součástí hodiny může být např. referát jednotlivce nebo 
dvojice na dané odborné téma, týmová práce na novém tématu, a to 
s využitím odborné literatury, případně i výpočetní techniky. 

 
místo realizace Učebna, popřípadě je-li možnost instituce, jejíž cíl je tematicky propojen 

s vyučovací jednotkou a jejím obsahem 

 
6. Průřezová témata SM – viz 5.9.1  
 
7. Učivo, výstupy, mezipředmětové vazby SD8  
 
7.1 - VIII. ročník – téma: Pravěk 
 

Výstupy Učivo MV 
 rozděluje pravěk na jednotlivá období 
 charakterizuje jednotlivá období, industrie a způsob 

obživy  
 objasní neolitickou revoluci, ekonomické a společenské 

změny v neolitu, eneolitu, době bronzové a železné 

 Doba kamenná.  
 Doba bronzová. 
 Doba železná. 
 Keltové. 
 Doba římská. 
 Germáni. 
 Stěhování národů. 

Bi, Z, 
EVV 
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 Slované.  
 
VIII. ročník – téma: Starověk 
 

Výstupy Učivo MV 
 umí posoudit přínos jednotlivých starověkých kultur 

lidské civilizaci 
 charakterizuje vývoj nejdůležitějších říší, politiku jejich 

nejvýznamnějších panovníků 
 

 Starověká 
Mezopotámie. 

 Politický a duchovní 
vývoj starověké 
izraelské společnosti. 

 Starověký Egypt.  
 Starověké Řecko. 
 Starověký Řím. 
 Řecká a římská 

kultura, jejich vliv na 
formování evropské 
kultury. 

 Počátky křesťanství. 

EVV, L, 
M, ZSV, 
ZF, Fy, Z, 
NN 
 

 
VIII. ročník – téma: Středověk 
 

Výstupy Učivo MV 
 objasní proces christianizace a její vliv na utváření raně 

středověkých evropských států  
 charakterizuje základní rysy vývoje v Evropě a na našem 

území 
 vymezí specifika islámské oblasti 

 

 Nástupnické státy 
říše římské. 

 Arabové. Islám. 
 Počátky Svaté říše 

římské. 
 Velká Morava a 

počátky českého 
státu. 

 Spory o investituru a 
jejich důsledky pro 
český stát. 

 Křížové výpravy. 
Rytířství. 

 Český stát za vlády 
posledních 
Přemyslovců. 

 Země Koruny české 
za vlády Jana 
Lucemburského a 
Karla IV. 

 Husitství. 
 Střední Evropa a 

Čechy po husitských 
válkách. 
Poděbradská a 
jagellonská éra. 

 Gotika. 

EVV, NN, 
Z 
 

 
VIII. ročník – téma: Novověk 
 

Výstupy Učivo MV 
 rozpozná nové filozofické a vědecké myšlenky, které 

byly zformulovány ve14. - 17. stol.; zhodnotí jejich 
praktický dopad 

 porozumí důsledkům zámořských objevů, jež vedly k 
podstatným hospodářským i mocensko-politickým 
změnám 

 Renesance. 
 Reformace.  
 Zámořské plavby. 
 Země Koruny české 

za vlády 
Ferdinanda I. a 

EVV, NN, 
Z, Fy, Ch 
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 popíše základní rysy reformací nekatolických a katolické 
reformace, vysvětlí jejich důsledky pro další vývoj 

 vymezí základní znaky stavovské, konstituční a 
absolutistické monarchie 

 posoudí postavení českého státu uvnitř habsburského 
soustátí 

 pochopí a zhodnotí hlavní myšlenky a principy 
osvícenství, rozpozná jejich uplatnění v revolucích 18. a 
19. stol. 

 demonstruje proměny společnosti 
 vysvětlí emancipační hnutí národů včetně národa 

českého 
 charakterizuje proces modernizace, vysvětlí průběh, 

industrializace a její ekonomické, sociální a politické 
důsledky 

 Pochopí proměny kultury, probíhající na pozadí 
celospolečenských změn 

Maxmiliána I. Doba 
rudolfinská. 

 Třicetiletá válka. 
 Baroko. 
 Tereziánské a 

josefinské období.  
 Vznik USA. Válka 

Severu proti Jihu.  
 Velká francouzská 

revoluce a 
napoleonské války.  

 České národní 
obrození.  

 Průmyslová revoluce 
a vědecko-technická 
revoluce.  

 Evropa a české 
země v době 
předbřeznové. 

 Revoluční léta 1848–
1849 v Evropě a v 
Čechách.  

 Habsbursko-
Lotrinská monarchie 
v l. 1849–1914.  

 Sjednocení Itálie a 
Německa. 

 Formování 
mocenských bloků a 
mezinárodní vztahy 
před I. světovou 
válkou.  

 
VIII. ročník – téma: Moderní dějiny 
 

Výstupy Učivo MV 
 charakterizuje dvě světové války, jejich politické, 

hospodářské, sociální důsledky 
 chápe proměny světové politiky, způsobené vyčerpáním 

tradičních evropských velmocí, vzestupem USA a 
nastolením bolševické moci v Rusku 

 vymezí základní znaky totalitních ideologií a dovede je 
srovnat se zásadami demokracie; objasní příčiny a 
podstatu agresivní politiky a neschopnosti potenciálních 
obětí jí čelit 

 vysvětlí souvislost mezi světovou hospodářskou krizí a 
vyhrocením politických problémů, které byly provázeny 
radikalizací pravicových i levicových protidemokratických 
sil. 

 popíše a zhodnotí způsob života v moderní evropské 
společnosti. 

 I. světová válka. 
 Versailleský mírový 

systém. 
 Komunismus a 

nacismus. 
 Meziválečné 

Československo.  
 II. světová válka.  
 Postupimská mírová 

konference a 
poválečné 
uspořádání světa.  

 Vývoj v západní a 
východní Evropě. 
Studená válka. 

 Poválečný vývoj v 
Československu a 
únorový převrat r. 
1948. Socialistické 
Československo v 
50. l.  

 Československý 
pokus o reformu 

ZSV, Z 
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socialismu v l. 1967–
68. Sovětská 
okupace. 
Normalizace.  

 Vybrané problémy ze 
světových dějin po 
roce 1945. 

 Krize a rozpad 
světové socialistické 
soustavy. 

 
VIII. ročník – téma: Příprava a zpracování maturitní práce 
 

Výstupy Učivo MV 
 žák postupnými kroky zpracovává jednotlivé části 

maturitní práce (výběr tématu a literatury, název práce, 
anotace, výstavba jednotlivých kapitol, konstrukce úvodu 
a závěru práce, užívání citačního aparátu atd.) 

 formální struktura 
historické 
kvalifikační práce 

 odborný jazykový 
styl – historická 
kvalifikační práce 

 formátování textu 
v MS Word 

ČJ, IVT, 
ZSV 
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5.9.5 Učební osnovy volitelného předmětu seminář dějiny (ve) filmu  
 

1. Název předmětu, jeho zkratka a základní popis 
 
Seminář dějiny (ve) filmu je volitelný předmět, navazující na předmět dějepis, rozšiřuje poznatky z oblasti 
dějin zejména 20. století s přesahem do dějinných epoch předcházejících i do doby současné a je určený 
žákům septim a oktáv se zájmem o historii, umění a společenské vědy.  
 
2. Charakteristika předmětu Seminář dějiny (ve) filmu 
 
Cílem předmětu je seznámit žáky na základě filmových děl s vybranými kapitolami z dějin, s krátkým 
úvodním exkurzem do dějin filmu jakožto fenoménu moderní doby, jeho technickou proměnu v čase, druhy 
filmu (dobové či dokumentární jako i propagandistické či umělecké, animované aj. filmy). Žáci se tak 
seznámí s historickým pramenem moderní doby, poněvadž o dějinách se nejen psalo a píše, ale dějiny se 
zaznamenávaly a zaznamenávají rovněž vizuální formou. Studenti si připomenou i předchůdce filmu, a sice 
(dobovou) fotografie.  
Seminář je určen především těm žákům, kteří mají zájem rozšířit své poznání v oblasti nejen novodobé 
historie, dějin umění, dějin každodennosti, módy, kultury bydlení atp. Přednostním posláním tohoto 
semináře je poskytnout žákům přehled o důležitých dějinných událostech v kontextu. Studenti rovněž 
budou vedeni ke kritickému náhledu na dané historické události – filmové dílo versus dějinná skutečnost 
čili nutnost ověřování si vizuálně sdělovaných informací.   
 
3. Klíčové kompetence v Semináři dějiny (ve) filmu – viz 5.9.1 
 
4. Výchovné a vzdělávací strategie Semináře dějiny (ve) filmu – viz 5.9.1 
 
5. Forma výuky Semináře dějiny (ve) filmu  
 
ročník V VI VII VIII 

hodin týdně / z toho půlených - - 2 2 

 
organizace výuky Výuka probíhá ve dvouhodinovém bloku jednou týdně, skupinu tvoří 5–20 žáků.  

 
organizační formy práce Vyučovací hodina; součástí hodiny může být např. referát jednotlivce nebo dvojice na 

dané odborné téma, týmová práce na tématu, a to s využitím různých historických 

pramenů, odborné literatury, výpočetní techniky, výukových aplikací jako i exkurze. 

 
místo realizace Učebna event. místa exkurze 

 
6. Průřezová témata SM – viz 5.9.1  
 
7. Učivo, výstupy, mezipředmětové vazby Semináře dějiny (ve) filmu 
Základní pojmy, významné osobnosti, dějinné události – jejich příčiny, průběh, důsledky. Mezipředmětové 

vztahy: literatura, dějiny umění zrcadlící dané historické období, dobová fotografie, film, životní styl, móda, 

hudba myšlenkové proudy daných period (výtvarná / estetická / hudební výchova, základy filozofie), filmová 

technika 
 

 
Výstupy Učivo MV 

žák si osvojí základní informace o historickém vývoji  
žák je schopen přemýšlet o dějinách v logických souvislostech 

příčina – průběh – důsledky – příčina  
žák uvažuje o dějinách v prostorově časových souvislostech 
žák umí pracovat se základními pojmy dějin 

systematizace dějin – základní 

východiska návazností 

dějinných etap 

ZSV, 

ČJL,  

VV, 

HV, Z, 

CJ 
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žák je schopen analyzovat vybraná vizuální díla  
žák si vytváří pozitivní vztah ke kulturně-historickému dědictví 
žák se učí pracovat se základní literaturou a základní pramennou 

matérií 
žák si umí vytvořit základní pomůcky k systematizaci učiva 

např. časové osy, myšlenkové mapy, regionálně-historické 

mapy atd.  

konfliktní situace na politické, 

ekonomické scéně dějin + 

kultura 
vývoj filmu jako fenoménu 
vliv technologického pokroku 

na vývoj filmu 
dějinné události „živě“ 
film jakožto zdroj informací o 

dané době, životním stylu, 

kultuře, módě etc. 
učíme se kritickému myšlení – 

filmový obraz vs. skutečnost 

IVT 
F 

 

 



5.10 Občanská výchova 

  

5.10 Občanská výchova – učební osnovy 
 
 
Obsah: 
 
 5.10.1 Učební osnovy povinného předmětu Občanská výchova 

 
 
5.10.1 Učební osnovy povinného předmětu Občanská výchova 
 
 
 

1. Název předmětu, jeho zkratka a základní popis 
 
Občanská výchova (OV) by měla žáky hlouběji seznamovat se světem, který je bezprostředně 
obklopuje, přiblížit jim základy společenských věd (psychologie, filosofie, etiky, ekonomie, politologie) 
a vést je k samostatnému přemýšlení o pojmu občan a občanství.  
  
2. Charakteristika předmětu 
 
Občanská výchova je předmět, který v sobě obsahuje a spojuje základy téměř všech společenských 
věd. Měl by citlivě a poutavě rozvíjet v žácích zájem o dění v jejich nejbližším okolí i o problémy 
celosvětového významu a poukazovat na souvislosti mezi těmito jevy. Měl by mladému člověku 
otevírat nejen svět vnější, ale předkládat mu i otázky týkající se vnitřního života a vést ho 
k sebepoznávání a hledání vlastní osobité cesty životem. A v neposlední řadě by měl žákům ukázat, 
jak úzce spolu souvisejí pojmy dobrý občan a dobrý člověk i jak složité a ošemetné bývá v životě 
hledání vyrovnanosti a moudrosti.  
 
3. Klíčové kompetence v OV 
 
3.1 Kompetence k učení – žák chce a umí se učit (po celý život),  
v OV je proto veden 
• k vyhledávání informací a jejich třídění z hlediska důležitosti, pravdivosti, potřebnosti atd. 
• k pozorování okolního světa i světa vzdáleného, k nalézání souvislostí mezi určitými 

společenskými jevy, k hledání vlastního názoru na důležité lokální i celosvětové problémy. 
• k pochopení těch nejzákladnějších politologických, ekonomických, psychologických, částečně i 

filosofických termínů a definic.  
• k poznávání a hodnocení vlastních pocitů, nálad, postojů a názorů. 
 
3.2 Kompetence k řešení problémů – žák chápe problémy jako přirozenou součást našeho 
světa a snaží se je řešit (chápe je i jako příležitost),  
v OV je proto veden 
• k posuzování nejednoznačných situací z několika zorných úhlů. 
• k hledání vlastních tvořivých cest a postupů při řešení individuálních problémů i problémů 

celospolečenských. 
• k jejich zhodnocení z hlediska morálky a etiky. 
• k vyhledávání informací důležitých pro řešení problémů. 
• k trpělivosti, uvážlivému rozhodování a zřetelnému jednání. 
• k odpovědnosti za své jednání a rozhodování. 
. 
3.3 Kompetence komunikativní – žák chce a umí se vyjádřit (ústně, písemně, prostřednictvím 
různých technologií či jazyků) i reagovat na vyjádření druhých,  
v OV je proto veden 
• k vnímavému naslouchání a čtení.  
• k formulování, vysvětlení i obhajobě vlastního názoru. 
• ke schopnosti diskutovat, tvořit argumenty i protiargumenty. 
• ke schopnosti přehodnotit vlastní názory a postoje.  
 
3.4 Kompetence sociální a personální – žák chce a umí spolupracovat s druhými (i se sebou),  
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v OV je proto veden  
• k respektování různých názorů, hledisek a způsobů řešení. 
• k objevení smyslu společenství.  
• k práci ve skupinách, k vědomé spolupráci se všemi členy společenství. 
• k hledání a posuzování vlastních rolí ve společenství. 
• k sebedůvěře a pozitivnímu přístupu k sobě i k druhým. 
 . 
3.5 Kompetence občanské – žák chápe cenu a smysl dobrých zákonů, pravidel a tradic a 
dokáže je ctít,  
v OV je proto veden 
• k respektování zákonů, pravidel chování a etických norem. 
• k ochraně tradic a kulturního dědictví. 
• k orientaci v politickém dění, k rozpoznávání negativních a nebezpečných společenských jevů. 
• k ochraně demokratických principů. 
 
3.6 Kompetence pracovní – žák je šikovný a dokáže se uplatnit (řídí sám sebe, případně i 
druhé),  
v OV je proto veden 
• k vypracovávání různých krátkodobých i dlouhodobějších projektů – samostatně i ve skupinách 
• k řízení druhých i sebe 
• ke schopnosti prezentovat a obhájit vlastní práci. 
 
3.7 Kompetence existenciální – žák ((nejen v případě krize) dokáže (opakovaně) hledat a 
obhajovat smysl své činnosti a existence,  
v OV je proto veden 
• k samostatnému myšlení a zdůvodňování svých názorů, postojů a svého jednání  
• k porovnávání různých hraničních situací a jejich poměřování s etickými kodexy a pravidly 

lidského chování 
 
3.8 Kompetence akademické – žák disponuje určitým okruhem znalostí a je si vědom 
souvislostí, které snad představují z hlediska okamžitého praktického využití určitý luxus, ale 
zájem o ně je zdůvodněn kulturně, historicky, duchovně apod.,  
v OV je proto veden 
• k hledání základů našeho myšlení o občanovi a občanství  
• k hledání kořenů našich hodnotových systémů a etických kodexů 
 
 
4. Výchovné a vzdělávací strategie OV 
 
Specifické činnosti ve vyučování jsou voleny podle charakteru probíraného tématu a výchovně 
vzdělávacích cílů, jichž je třeba dosáhnout. Jednotlivé skupiny klíčových kompetencí jsou obecně 
rozvíjeny tímto způsobem: 
 
 Způsob, jakým jsou kompetence rozvíjeny 
Kompetence k učení Učitel předkládá různé druhy činnosti, poukazuje na důležitost 

fixace určitých termínů a definic a zároveň připravuje problémové 
úkoly, díky kterým jsou žáci nuceni vyhledávat nové informace, 
spojovat a propojovat jevy a souvislosti, vytvářet si vlastní názor 
konfrontovat ho s ostatními. Kromě klasického paměťového učení 
tu výraznou roli hrají skupinové práce, diskuse, krátkodobé a 
dlouhodobé projekty atd. 

Kompetence k řešení 
problémů 

Při řešení jakéhokoli problému učitel vede žáky k pohledu z více 
stran, předkládá jim různé argumenty, diskutuje s nimi o 
problémech a pomáhá jim hledat vlastní a osobitá řešení. Současně 
chce, aby uměli rozlišit, které problémy řešitelné jsou a které vyřešit 
sami nemůžeme. Důležitá je i analýza jednotlivých řešení a jejich 
etické zhodnocení. (řízený rozhovor, diskuse, projekty, rozbory 
článků a mediálních kauz). 

Kompetence komunikativní Učitel vede s žáky rozhovor, učí je naslouchat, diskutovat a vnímat 
druhé lidi, pomáhá jim tříbit a formulovat a obhajovat vlastní názory 
a nezavrhovat názory ostatních. 

Kompetence sociální  Učitel vybírá úkoly a situace, při kterých je nutná vzájemná 
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a personální spolupráce ve skupinách (někdy k sobě přiřazuje i jedince, kteří 
spolu vzájemně příliš nekomunikují), pomáhá žákům při hledání 
vlastních rolí, učí je vnímat vzájemné odlišnosti a respektovat se 
navzájem a také posilovat svou sebedůvěru a pozitivní vztah k sobě 
samému… 

Kompetence občanské Učitel kromě základních informací o nejdůležitějších pojmech a 
principech občanství v demokratické společnosti i o tradičních 
hodnotách vede žáky také k samostatnému přemýšlení o aktuálních 
politických otázkách, učí je orientovat se v mediálním světě a 
rozlišovat eticky přijatelné chování od jevů negativních a pro 
demokracii nebezpečných. 

Kompetence pracovní Učitel vede žáky k samostatné práci, při které mohou co nejvíce 
rozvíjet své dovednosti i řídící schopnosti. 

Kompetence existenciální Učitel vede žáky k samostatnému myšlení, hledání smyslu lidské 
existence a srovnávání jejich skutků se zásadními hodnotovými 
postoji. 

Kompetence akademické Učitel vede žáky k tomu, aby nevyhledávali poznatky jen pro jejich 
užitečnost a použitelnost, ale aby si uvědomili hodnotu vzdělání 
jako takového. 

 
 
 
5. Forma výuky 
 
Ročník I II III IV 
Hodin týdně 1 1 1 0 
 
Organizace výuky Třídy jsou celé. Výuka v jednotlivé třídě je realizována jedním vyučujícím. 
 
Organizační formy 
práce 

Vyučovací hodina, exkurze; projekty; besedy. 

 
Místo realizace Učebna; muzea a jiné instituce. 

 
 
 
6. Průřezová témata 
 
Nejvýrazněji je v předmětu OV zastoupeno průřezové téma:  
 
 Výchova demokratického občana 
Tematické okruhy integrované v OV jsou: 
• občanská společnost a škola 
• občan, občanská společnost a stát  
• formy participace občanů v politickém životě 
• principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování 
 
Další témata: 
Osobnostní a sociální výchova (s přispěním dramatické výchovy)  
Tematické okruhy integrované v OV jsou 
• sebepoznání a sebepojetí 
• seberegulace a sebeorganizace 
• psychohygiena 
• kreativita 
• mezilidské vztahy  
• hodnoty, postoje, praktická etika 
 
 
 Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech  
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Tematické okruhy integrované v OV jsou 
• Evropa a svět nás zajímá 
• objevujeme Evropu a svět 
• jsme Evropané 
 
 
Multikulturní výchova  
Tematické okruhy integrované v OV jsou 
• kulturní diference 
• lidské vztahy 
• etnický původ 
• princip sociálního smíru a solidarity. 
 
Mediální výchova  
Tematické okruhy integrované v OV jsou 
• kritické čtení a vnímání mediálních sdělení;  
• interpretace vztahu mediálních sdělení a reality 
• fungování a vliv médií ve společnosti. 
 
Náboženská nauka  
Tematické okruhy integrované v OV jsou 
• základy křesťanské etiky. 
 
 
7. Učivo, výstupy, mezipředmětové vztahy (MV) 
 
I. ročník 
 
I. ročník – téma: Předmět „občanská výchova“ 
 

Výstupy Učivo MV 
 žák pojmenuje vědní obory obsažené v předmětu 

občanská výchova 
 žák charakterizuje účel vědních oborů obsažených 

v předmětu občanská výchova 
 žák porovná rozdíly mezi společenskými a přírodními 

vědami  
 žák přemýšlí o významu občanské výchovy v soustavě 

ostatních vyučovacích předmětů 

 místo občanské 
výchovy mezi 
ostatními vyučovacími 
předměty 

 diference 
"společenské" versus 
"přírodní" vědy  

D 
ČJL 
M 
Z 
F 
Bi 
NN 
 

 
I. ročník – téma: Mezilidské vztahy  
 

Výstupy Učivo MV 
 žák uplatňuje vhodné způsoby chování a komunikace v 

různých životních situacích, případné neshody či konflikty 
s druhými lidmi řeší nenásilným způsobem  

 žák rozlišuje projevy nepřiměřeného chování a 
porušování společenských norem  

 žák respektuje pravidla společenského soužití  
 

 

 mezilidská 
komunikace 

 konflikty v 
mezilidských vztazích 
a jejich řešení 

 asertivita 
 pravidla chování – 

etiketa 
 společná pravidla a 

normy ve škole 

ČJL 
NN 

 
I. ročník – téma: Kultura  
 

Výstupy Učivo MV 
 žák respektuje kulturní zvláštnosti, názory a zájmy 

minoritních skupin ve společnosti  
 pojem kultura 
 kulturní hodnoty 

ČJL 
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 žák uvede významné kulturní památky ČR zapsané na 
seznam UNESCO  

 žák zhodnotí význam ochrany kulturních památek v ČR i 
ve světě 

 žák uvede státní svátky a jiné významné dny ČR  
 žák kriticky přistupuje k mediálním informacím, vyjádří 

svůj postoj k působení propagandy, dezinformací a 
reklamy na veřejné mínění a chování lidí 

 žák rozezná rozdíly mezi „seriózním“ a 
„bulvárním/dezinformačním" zpravodajstvím a výrazové 
prostředky, které jsou pro ně příznačné 

 žák zhodnotí přednosti a rizika získávání informací z 
internetových zdrojů a umí takto získané informace 
ověřovat 

 
  

 

 kulturní tradice 
 kulturní instituce 
 kulturní památky ČR; 
 státní svátky a 

významné dny ČR 
 prostředky masové 

komunikace; 
masmédia 

 manipulativní reklama 
 mediální sdělení – 

charakteristiky faktu a 
fikce 

 internet jako zdroj 
informací 

EVH 
EVV 
IVT 
D 
NN 

 
 
I. ročník – téma: Morálka a lidská práva 
 

Výstupy Učivo MV 
 žák objasní potřebu tolerance a solidarity ve společnosti  
 žák zaujímá aktivní postoj proti všem projevům lidské 

nesnášenlivosti  
 žák respektuje lidská práva svá i druhých lidí a přemýšlí, 

jak uvážlivě vystupovat proti jejich porušování 
 žák objasní účel Listiny základních práv a svobod v 

českém právním řádu a zná její základní ustanovení 
 

 přirozené a sociální 
rozdíly mezi lidmi 

 rovnost a nerovnost 
 rovné postavení mužů 

a žen 
 solidarita a pomoc 

lidem v nouzi 
 morálka a mravnost 
 svoboda 
 lidská práva (druhy, 

dokumenty) 
 porušování lidských 

práv ve světě 

ČJL 
D 
Z 
BI 
NN 

 
 
 
II. ročník 
 
II. ročník – téma: Osobnostní a sociální rozvoj 
 

Výstupy Učivo MV 
 žák objasní, jak může realističtější poznání a hodnocení 

vlastní osobnosti a potenciálu pozitivně ovlivnit jeho 
rozhodování, vztahy s druhými lidmi i kvalitu života  

 žák posoudí vliv osobních vlastností na dosahování 
individuálních i společných cílů, objasní význam vůle při 
dosahování cílů a překonávání překážek  

 žák rozpoznává projevy záporných charakterových 
vlastností u sebe i u druhých lidí, kriticky hodnotí a 
vhodně koriguje své chování a jednání  

 žák popíše, jak lze usměrňovat a kultivovat charakterové 
a volní vlastnosti,  

 žák popíše, jak lze rozvíjet osobní přednosti, překonávat 
osobní nedostatky a pěstovat zdravou sebedůvěru  

 žák formuluje své nejbližší plány a sestaví žebříček 
vlastních životních hodnot  

 žák projevuje zdravé sebevědomí a preferuje ve styku s 
vrstevníky pozitivní životní cíle, hodnoty a zájmy  

 samostatně využívá osvojené relaxační techniky k 

 chování a prožívání 
 vnímání 
 charakter 
 temperament 
 schopnosti, 

dovednosti, dispozice, 
vlohy, nadání, talent 

 myšlení 
 sebehodnocení 
 systém osobních 

hodnot 
 stereotypy v 

posuzování druhých 
lidí 

 psychohygiena 
(techniky zvládání 
stresu, NŽS) 

ČJL 
BI 
NN 
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regeneraci organismu, překonávání únavy a předcházení 
stresovým situacím  

 
II. ročník – téma: Základy finanční gramotnosti 
 

Výstupy Učivo MV 
 žák rozlišuje a porovnává různé formy vlastnictví a 

majetku 
 žák popíše vývoj, význam a druhy peněz 
 žák sestaví jednoduchý osobní rozpočet a rozpočet 

domácnosti, uvede hlavní příjmy a výdaje, rozliší 
pravidelné a jednorázové příjmy a výdaje, zváží 
nezbytnost jednotlivých výdajů v hospodaření 
domácnosti, vyhýbá se rizikům při hospodaření s penězi  

 žák vysvětlí, k čemu slouží bankovní účet  
 žák uvede příklady použití debetní a kreditní platební 

karty, vysvětlí jejich omezení  
 žák charakterizuje diferenci mezi úvěrem a úrokem 
 žák se popíše rizika zadlužení, splátkového prodeje a 

leasingu 
 žák uvede příklady služeb, které banky nabízejí občanům  
 žák uvede nejčastější druhy pojištění a navrhne, kdy je 

využít 
 žák na příkladu chování kupujících a prodávajících vyloží 

podstatu fungování trhu, objasní vliv nabídky a poptávky 
na tvorbu ceny a její změny  

 žák popíše vliv inflace na hodnotu peněz  

 formy vlastnictví, 
majetek 

 peníze (funkce a 
podoby) 

 rozpočet osobní a 
rodinný  

 úspory, investice 
 úvěr a úrok 
 dluh 
 splátkový prodej a 

leasing 
 rozpočet státu, daně 
 banky a jejich služby 

(aktivní a pasivní 
operace, pojištění, 
produkty finančního 
trhu) 

 tržní hospodářství 
(nabídka a poptávka, 
inflace) 

M 
 
 

 
II. ročník – téma: Zdravý životní styl  
 

Výstupy Učivo MV 
 žák popíše tělesné a psychické změny, ke kterým 

dochází během puberty a dospívání a respektuje je 
 žák projevuje odpovědný vztah k sobě samému, k 

vlastnímu dospívání  
 žák chápe význam zdrženlivosti v dospívání a 

odpovědného sexuálního chování  
 žák dodržuje správné stravovací návyky a v rámci svých 

možností uplatňuje zásady správné výživy a zdravého 
stravování  

 žák dává do souvislosti zdravotní a psychosociální rizika 
spojená se sociálně patologickými jevy 

 žák zaujímá odmítavé postoje ke všem formám brutality a 
násilí  

 žák v rámci svých možností usiluje o aktivní podporu 
zdraví  

 žák uplatňuje způsoby bezpečného chování v sociálním 
kontaktu s vrstevníky, při komunikaci s neznámými lidmi, 
v konfliktních a krizových situacích a v případě potřeby 
vyhledá odbornou pomoc; ví o centrech odborné pomoci, 
vyhledá a použije jejich telefonní čísla  

 žák se chová odpovědně při mimořádných událostech  

 tělesné, duševní a 
společenské změny 
během puberty a 
dospívání 

 sexualita jako součást 
formování osobnosti 
(zdrženlivost, 
promiskuita, problémy 
těhotenství a 
rodičovství 
mladistvých, poruchy 
pohlavní identity) 

 zásady zdravého 
stravování a pitný 
režim 

 poruchy příjmu 
potravy 

 závislosti 
 šikana a kyberšikana 
 ochrana člověka za 

mimořádných událostí 

BI 
NN 
 

 
 
 
III. ročník 
 
III. ročník – téma: Svět práce 
 

Výstupy Učivo MV 
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 žák posoudí své možnosti při rozhodování o volbě 
vhodného povolání a profesní přípravy  

 žák využije profesní informace a poradenské služby pro 
výběr vhodného vzdělávání  

 žák se orientuje v pracovních činnostech vybraných 
profesí  

 žák vyjmenuje orgány státní politiky zaměstnanosti, 
charakterizuje náplň jejich činnosti a posoudí jejich 
důležitost při volbě zaměstnání  

 žák se orientuje v právech a povinnostech zaměstnance 
a zaměstnavatele s ohledem na platné pracovně-právní 
předpisy ČR  

 žák napíše vlastní životopis a motivační dopis 
 žák rozeznává druhy pracovních pohovorů, posoudí jejich 

negativa a pozitiva v souvislosti s vlastními schopnostmi 
a vlastnostmi 

 žák popíše strukturu pracovního pohovoru a hledá 
vhodné odpovědi na často kladené otázky personalistů 

 žák posoudí možné důsledky nezaměstnanosti z pohledu 
jednotlivce i celého státu 

 žák si charakterizuje pojmy podnikání, živnost a obchodní 
korporace 

 žák rozlišuje jednotlivé druhy živností a obchodních 
korporací a vysvětlí jejich účel 

 žák popíše proces zakládání živností a obchodních 
korporací  

 trh práce (typy 
profesí, kvalifikační 
požadavky) 

 volba profesní 
orientace (osobní 
zájmy a cíle, osobní 
vlastnosti a 
dovednosti; možnosti 
poradenství) 

 možnosti dalšího 
vzdělávání (náplň 
studijních a učebních 
oborů) 

 způsoby hledání 
zaměstnání  

 práva a povinnosti 
zaměstnance a 
zaměstnavatele 

 pracovní pohovor, 
životopis a motivační 
dopis 

 problematika 
nezaměstnanosti a 
úřady práce 

 nejčastější druhy 
podnikání 

IVT 
 

 
III. ročník – téma: Stát a právo 
 

Výstupy Učivo MV 
 žák rozlišuje nejčastější typy a formy států a na 

příkladech porovná jejich znaky 
 žák popíše způsoby získávání státního občanství ČR  
 žák uvede základní prvky fungování demokratické 

společnosti  
 žák charakterizuje státoprávní uspořádání ČR a popíše 

hierarchii institucí státní správy ČR 
 žák uvede státní symboly ČR a zná způsoby jejich 

užívání  
 žák uvede základní prvky fungování demokratické 

společnosti a charakterizuje významné politické ideologie 
  žák vyjmenuje základní práva a povinnosti občanů dle 

ústavního pořádku ČR  
 žák rozlišuje a porovnává úkoly orgánů právní ochrany 

občanů 
 žák popíše proces přijímání právních předpisů v ČR 
 žák posoudí rizika důsledky protiprávního jednání  
 žák rozliší přestupek a trestný čin, uvede jejich příklady a 

příklady trestů 
 žák vyloží význam institutu trestní odpovědnosti 
 žák uvede příklady některých smluv upravujících 

občanskoprávní vztahy  
 žák uvede základní informace o sociálních, právních a 

ekonomických otázkách rodinného života a rozlišuje 
postavení a role rodinných příslušníků  

 
 
  
  
 
 

 stát (znaky, typy a 
formy státu) 

 státní občanství ČR 
 Ústava ČR (složky 

státní moci, jejich 
orgány a instituce) 

 státní správa a 
samospráva 

 demokracie (znaky; 
právní stát; politický 
pluralismus a 
ideologie; volby a 
volební systémy) 

 právní řád ČR (právní 
síla; právní norma a 
právní předpis; 
publikování právních 
předpisů; orgány 
právní ochrany ČR; 
soustava soudů ČR) 

 protiprávní jednání 
(význam trestního 
práva v právním řádu 
ČR; definice trestného 
činu a přestupku; 
trestní odpovědnost; 
druhy trestných činů a 
trestů) 

 právo v každodenním 
životě (pojem právní 
vztahy, subjekty 
právních vztahů, 

D, Z 
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právní způsobilost; 
základní práva 
spotřebitele – 
závazkové právo; 
základy rodinného 
práva) 

 
III. ročník – téma: Mezinárodní vztahy a globální svět 
 

Výstupy Učivo MV 
 žák popíše strukturu orgánů EU a charakterizuje jejich 

účel 
 žák popíše vliv začlenění ČR do EU 
 žák uvede příklady práv občanů ČR v rámci EU i 

možných způsobů jejich uplatňování  
 žák popíše pozitiva mezinárodní spolupráce  
 žák uvede významné mezinárodní organizace jichž je ČR 

členem  
 žák uvede některé globální problémy současnosti, vyjádří 

na ně svůj osobní názor a popíše jejich hlavní příčiny i 
možné důsledky pro život lidstva 

 žák objasní souvislosti globálních a lokálních problémů, 
uvede příklady možných projevů a způsobů řešení 
globálních problémů na lokální úrovni  
 

 evropská integrace 
(podstata, význam) 

 Evropská unie 
(struktura, 
Schengenská dohoda; 
ČR republika jako 
součást EU) 

 mezinárodní 
organizace (NATO, 
OSN) 

 globální problémy 
(pojem globalizace; 
důsledky globalizace; 
populační a sociální 
problémy; bohatství a 
chudoba; dopady 
člověka na životní 
prostředí; války a 
terorismus) 

D, Z 
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5.11 Základy společenských věd – osnovy 
 
Obsah: 

 

 5.11.1 Učební osnovy povinného předmětu Základy společenských věd 

 5.11.2 Učební osnovy volitelného předmětu Seminář ze základů společenských 
věd 

 5.11.3 Učební osnovy volitelného předmětu Ekonomie a finanční gramotnost  

 5.11.4 Učební osnovy volitelného předmětu seminář ze základů společenských 
věd Cesta do hlubin študákovy duše 

 5.11.6 Učební osnovy volitelného předmětu Pedagogicko-psychologický 
seminář 

 5.11.7 Učební osnovy volitelného předmětu seminář ze základů společenských 
věd Svět v pohybu 

 5.11.8 Učební osnovy volitelného předmětu Kurz znakového jazyka 

 

5.11.1 Učební osnovy povinného předmětu Základy společenských věd 
 
1. Název předmětu, jeho zkratka a základní popis 

 
Význam předmětu Základy společenských věd (ZSV) spočívá především ve vytváření 
proaktivních postojů v životě, kultivaci a upevnění demokratických hodnot a orientaci ve 
společenských jevech. Důležitým cílem je také seznámení žáků s teoretickými a 
metodologickými základy výzkumu v sociálních vědách, které posiluje schopnost kritického 
myšlení a dovednost aktivně pracovat s odborným textem.  
 
 
2. Charakteristika předmětu  

 
Vyučovací předmět ZSV se skládá ze vzdělávacích oborů „Občanský a společenskovědní 
základ“ a „Člověk a svět práce“. V jeho rámci jsou realizována některá témata ze vzdělávacího 
oboru „Výchova ke zdraví“ (Zdravý způsob života a péče o zdraví, Vztahy mezi lidi a formy 
soužití, Změny v životě člověka a jejich reflexe, Rizika ohrožující zdraví a jejich prevence) a 
průřezová témata „Osobnostní a sociální výchova“, „Výchova k myšlení v evropských a 
globálních souvislostech“, „Multikulturní výchova“, „Environmentální výchova“ a „Mediální 
výchova“.  
Mezi hlavní cíle vyučovacího předmětu ZSV patří seznámení žáků se základy různých 
společenskovědních oborů. Vyučovací předmět ZSV je zařazen jako povinný v septimě a 
oktávě. Vzdělávací obsah průřezových témat je organicky propojen se vzdělávacím obsahem 
hlavních vzdělávacích oborů („Občanský a společenskovědní základ“ a „Člověk a svět práce“). 
Výuka probíhá převážně ve třídách, za pomoci metod frontální výuky, skupinové práce žáků, 
řízených diskuzí, projektového vyučování a hraní rolí v modelových situacích. 
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3. Klíčové kompetence 
 
3.1 Kompetence k učení – žák chce a umí se učit po celý život, 
v ZSV je proto veden: 
● ke sběru i kritické analýze relevantních informací k zadaným či vybraným tématům 

prostřednictvím multimediálních a internetových zdrojů, publikací, periodik, sborníků, 
statistik apod. 

● k využívání mezipředmětových vztahů k prohloubení znalostí 
 
3.2 Kompetence k řešení problémů – žák chápe problémy jako přirozenou součást 
našeho světa a snaží se je řešit (chápe je i jako příležitost), 
v ZSV je proto veden: 
● ke kritickému hodnocení významných společenských problémů, aktuálních výzev a 

vývojových trendů 
● k navrhování vlastních postupů řešení a k věcné argumentaci svých postojů 
 
3.3 Kompetence komunikativní – žák chce a umí se vyjádřit (ústně, písemně, 
prostřednictvím různých technologií, jazyků či umění) i reagovat na vyjádření druhých, 
v ZSV je proto veden: 
● k nalézání vhodných způsobů chování v různých životních situacích 
● k vytváření a kultivované prezentaci názorů na různá společenskovědní témata (jednotlivě 

i ve skupinách)  
 
3.4 Kompetence sociální a personální – žák chce a umí spolupracovat s druhými (i se 
sebou), 
v ZSV je proto veden: 
● k rozvíjení vztahů k sobě i k ostatním na základě tolerance, úcty a empatie 
● k formulaci, reflexi i konfrontaci osobních cílů, hodnot a postojů 
 
 
3.5 Kompetence občanské – žák chápe cenu a smysl dobrých zákonů, pravidel a tradic 
a dokáže je ctít,  
v ZSV je proto veden: 
● ke sledování aktuální situace (politické, sociální, ekonomické aj.) v ČR i ve světě 
● k vytváření vlastních postojů k základním principům občanské demokratické společnosti 
 
3.6 Kompetence pracovní – žák je šikovný a odpovědný a dokáže se uplatnit (řídí sám 
sebe, případně i druhé), 
v ZSV je proto veden: 
● k tvořivosti a proaktivnímu přístupu k práci 
● ke kritickému hodnocení případných rizik souvisejících s rozhodováním v reálných 

životních situacích  
● s ohledem na své schopnosti a předpoklady k úvahám o dalším vzdělávání a uplatnění na 

trhu práce 
● k porozumění principům fungování pracovního trhu a podnikání 
 
3.7 Kompetence existenciální – žák (nejen v případě krize) dokáže (opakovaně) hledat a 
obhajovat smysl své činnosti a existence, 
V ZSV je proto veden: 
● k chápání svého osobnostního růstu jakožto nutného předpokladu pro kvalitní život 
 
3.8 Kompetence akademické – žák disponuje určitým okruhem znalostí a je si vědom 
souvislostí, které snad představují z hlediska okamžitého praktického využití určitý 
luxus, ale zájem o ně je zdůvodněn kulturně, historicky, duchovně apod., 
V ZSV je proto veden: 
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● k potřebě vzdělávání a osvojení širokého společenskovědního vědomostního rozhledu 

umožňujícího orientaci a chápání souvislostí v globalizovaném světě   
 
4. Výchovné a vzdělávací strategie ZSV 
 
 způsob, jakým jsou kompetence 

rozvíjeny 
Kompetence k učení Učitel využívá metody činnostního, případně 

prožitkového charakteru, které poskytují 
žákům osobní zkušenost a umožňují 
formulovat vlastní názory (práce ve 
skupinách, řízená diskuze, besedy 
s odborníky, exkurze, projektové vyučování) 

Kompetence k řešení problémů Učitel vybízí žáky ke srovnávání jejich 
názorů a informací s názory a informacemi 
odborné veřejnosti a médií, přičemž na této 
bázi motivuje žáky k samostatné formulaci 
vlastních postojů i způsobů řešení 
společenských problémů.   

Kompetence komunikativní Učitel vede žáky k osvojení technik aktivního 
naslouchání, asertivního jednání a vybízí ke 
kultivovanému vyjádření vlastních názorů a 
věcné argumentaci. 

Kompetence sociální a personální  Učitel využívá metod skupinové práce 
s cílem prohloubit u žáků vědomí 
jedinečnosti i odlišnosti každého člověka, 
prosociální jednání a vzájemný respekt. 

Kompetence občanské Učitel předkládá témata a modelové situace 
problematizující aktuální světové i domácí 
dění (politické, ekonomické, sociální apod.), 
na jejichž základě žák zaujímá vlastní, 
informovaná stanoviska.  

Kompetence pracovní  Učitel dbá na systematické, srozumitelné 
(včetně kritérií hodnocení) zadávání úkolů 
během vyučování, čímž vede žáky k 
nalézání efektivního užití času, tvorbě 
optimálních pracovních strategií a kritické 
analýze případných vlastních neúspěchů; 
učitel předkládá praktické příklady uplatnění 
v nejrůznějších společenskovědních 
oborech včetně žádané kvalifikace, 
schopností, dovedností a znalostí (např. za 
využití portálu Národní soustavy povolání) a 
informuje také o možnostech a pravidlech 
podnikání v ČR a EU.   

Kompetence existenciální  Učitele zejména prostřednictvím témat 
psychologie a sociologie vede žáky 
k rozvíjení osobnosti a  hledání místa ve 
společnosti. 

Kompetence akademické  Učitel soustavně předkládá souvislosti mezi 
probíranými společenskovědními tématy a 
dalšími vyučovacími předměty – motivuje 
žáky k promýšlení provázanosti informací a 
radosti z nalézání těchto vazeb.  
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5. Forma výuky 
 
ročník I II III IV 
hodin týdně 0 0 0 0 

 
ročník V VI VII VIII 
hodin týdně 0 0 2 3 

 
organizace výuky Výuka v jednotlivé třídě je realizována jedním vyučujícím. 

 
organizační formy 
práce Vyučovací hodina; beseda; exkurze; projekt 

 
místo realizace Učebna. 

 
6. Průřezová témata 
 
Do předmětu jsou zařazena následující průřezová témata a jejich tematické okruhy: 
 
6.1 Osobnostní a sociální výchova 
● Poznávání a rozvoj vlastní osobnosti  
● Seberegulace, organizační dovednosti a efektivní řešení problémů 
● Sociální komunikace 
● Morálka všedního dne 
 
6.2 Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech  
● Globalizační a rozvojové procesy 
● Globální problémy, jejich příčiny a důsledky 
● Humanitární pomoc a mezinárodní rozvojová spolupráce 
● Žijeme v Evropě  
 
6.3 Multikulturní výchova 
● Základní problémy sociokulturních rozdílů 
● Psychosociální aspekty interkulturality 
 
6.4 Environmentální výchova 
● Člověk a životní prostředí 
 
6.5 Mediální výchova 
● Účinky mediální produkce a vliv médií 
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7. Učivo, výstupy, mezipředmětové vztahy (MV)  
 
7.1 VII. ročník 
 
VII. ročník – téma: Teorie a metodologie společenských věd 
 

Výstupy Učivo MV 
 žák posoudí úlohu a význam vědy 

v procesu poznávání okolního světa 
 žák stručně charakterizuje základní 

metody vědeckého zkoumání 
 žák rozlišuje druhy odborného 

společenskovědního textu a uplatňuje 
zásady citování 

 fenomén vědy a klasifikace věd 
 významní teoretici vědy  
 metodologie společenskovědního 

výzkumu  
 principy tvorby odborného 

společenskovědního textu  

ZF, 
ČJL 

 
VII. ročník – téma: Úvod do psychologie 
 

Výstupy Učivo MV 
 žák rozlišuje chování a prožívání 
 žák charakterizuje rozdíl mezi 

základními a aplikovanými disciplínami 
a uvede jejich příklady 

 žák porovná silné a slabé stránky 
základních výzkumných metod 
v psychologii   

 žák posoudí způsoby nahlížení na 
psychiku v kontextu historického vývoje 
psychologie 

 psychologie jako věda  
 systém psychologických disciplín  
 metody výzkumu v psychologii 
 vybrané etapy dějin psychologie  

Bi 

 
VII. ročník – téma: Psychické jevy 
 

Výstupy Učivo MV 
 žák rozčlení psychické jevy 
 žák charakterizuje proces vnímání 
 žák popíše mechanismus vzniku 

představy a rozdíly mezi různými druhy 
představ 

 žák si uvědomí spojitost mezi řečí a 
myšlením a rozliší jednotlivé operace a 
mechanismy procesu myšlení 

 žák charakterizuje a rozdělí z různých 
hledisek paměť 

 žák objasní důvody odlišností 
v projevech chování lidí 

 žák porovná vlastní potřeby z hlediska 
jejich důležitosti a popíše složky a 
faktory ovlivňující motivaci 

 žák si uvědomí význam překonávání 
překážek na cestě k dosahování 
vlastních cílů i důležitost správného 
stanovování těchto cílů 

 žák objasní úlohu a mechanismus 
fungování pozornosti, zejména 
s ohledem na vlastní učení 

 žák charakterizuje různé stupně 
vědomí a uvědomí si důležitost 
spánkového režimu pro své zdraví a 
psychickou pohodu 

 žák posoudí vlastní schopnosti a 
získané poznatky může využít při volbě 
profesní orientace 

 klasifikace psychických jevů  
 psychické procesy, stavy a vlastnosti  
 učení 

Bi 
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 žák si uvědomí nejednoznačnost 

termínu „inteligence“ a rozdíly mezi 
různými druhy inteligence 

 žák se seznámí s příčinou rozdílů 
v dynamice a délce prožívání a 
chování; diagnostikuje vlastní 
temperamentový typ a získané 
poznatky využívá pro seberozvoj 

 žák objasní vztah mezi charakterem a 
temperamentem a jejich postavení 
v celku osobnosti 

 žák porovnává různé metody učení a 
vyhodnocuje jejich účinnost pro vlastní 
studium; uvědomí si význam opakování 
v procesu učení a důležitost dodržení 
pracovního postupu  

 
VII. ročník – téma: Psychologie osobnosti 
 

Výstupy Učivo MV 
 žák objasní důvody individuálních a 

typologických rozdílů mezi lidmi 
 žák využívá získané poznatky při 

sebepoznávání i poznávání druhých lidí 
 žák vyloží různé přístupy k teorii 

utváření osobnosti 

 psychická struktura osobnosti  
 já a sebepojetí 
 vybrané teorie osobnosti  

ZF, 
NN 

 
VII. ročník – téma: Vývojová psychologie 
 

Výstupy Učivo MV 
 žák vymezí jednotlivé fáze života a určí, 

co každá z nich přináší nového a jaké 
životní úkoly před člověka staví 

 významná vývojová období člověka 
z hlediska formování psychiky  

 vybraná pojetí psychického vývoje 
člověka  

Bi 

 
VII. ročník – téma: Sociální psychologie 
 

Výstupy Učivo MV 
 žák popíše, jak na psychiku působí 

sociální prostředí 
 žák dbá, aby se vyvaroval chyb 

v sociální percepci 
 žák uplatňuje společensky vhodné 

způsoby komunikace v sociální skupině 

 sociální percepce 
 sociální komunikace  
 mezilidské vztahy a sociální konflikty  

ZF, 
ČJL 

 
VII. ročník – téma: Psychopatologie a duševní hygiena 
 

Výstupy Učivo MV 
 žák se seznámí se sociální i 

biologickou podmíněností vzniku a 
rozvoje psychopatologií 

 žák stručně charakterizuje některé 
psychopatologie a možnosti jejich 
léčby; uvede, na které odborníky se 
může v případě potřeby obrátit 

 žák užívá vhodné způsoby vyrovnávání 
se i přecházení náročných životních 
situací 

 žák uplatňuje zásady duševní hygieny 
při práci i učení 

 pojetí normy 
 faktory ovlivňující vznik a rozvoj 

psychických onemocnění 
 klasifikace psychických onemocnění  
 vybrané patologie 
 psychologická pomoc  
 duševní hygiena  

Bi, Ch, 
Tv 

 



5.11 Základy společenských věd 

 
VII. ročník – téma: Úvod do sociologie 
 

Výstupy Učivo MV 
 žák objasní cíle a předměty zkoumání 

sociologie 
 žák vymezí rozdíl mezi laickým a 

vědeckým pohledem na společnost 
 žák porovná silné a slabé stránky 

základních výzkumných metod 
v sociologii 

 žák formuluje argumenty pro i proti 
jednomu z možných výkladů 
společnosti 

 sociologie jako věda 
 metody sociologického výzkumu 
 vybrané etapy dějiny sociologie  

 ZF 

 
VII. ročník – téma: Kultura a socializace 
 

Výstupy Učivo MV 
 žák objasní pojem kultura a vymezí její 

integrální prvky 
 žák uvede důvody kulturní odlišnosti a 

z nich plynoucí rozdíly v projevu 
příslušníků různých společností 

 žák posoudí vliv masové kultury a 
zejména masmédií na jeho život 

 žák zhodnotí význam socializace pro 
jednotlivce i pro společnost a formuluje 
jednotlivé fáze i zprostředkovatele 
procesu socializace 

 žák vymezí vztah mezi sociální normou 
a konfliktem a posoudí důležitost 
sociální kontroly ve skupině a 
společnosti 

 žák vyloží význam sociálních norem 
pro každodenní společenské soužití; 
uvede příklady sociální deviace a její 
dopady 

 žák na příkladech doloží, k jakým 
důsledkům mohou vést předsudky  

 prvky kultury 
 sociální instituce a organizace 
 masmédia 
 proměny kultury 
 socializace 
 sociální kontrola 
 sociální deviace a sociální patologie 

 ZF, 
NN 

 
VII. ročník – téma: Sociální struktura a skupiny 
 

Výstupy Učivo MV 
 žák pojmenuje vlastní pozice a definuje 

z nich vyplývající role jako vzorce 
chování 

 žák posoudí problém sociální 
nerovnosti a koncepce ideálu rovnosti 
v dějinách; zaujme k problematice 
vlastní stanovisko 

 žák uplatňuje společensky vhodné 
způsoby komunikace s ohledem na typ 
sociálního vztahu ve skupině 

 žák rozliší druhy sociálních skupin na 
základě jejich definičních znaků; 
vymezí význam rodiny jako primární 
sociální skupiny 

 sociální pozice a role 
 sociální stratifikace 
 typologie společností  
 formální a neformální sociální vztahy 
 typologie sociálních skupin 

 ZF 

 
VII. ročník – téma: Sociální změna 
 

Výstupy Učivo MV 
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 žák posoudí úlohu změn ve 

společenském vývoji, zaujme postoj 
k otázce pokroku a modernizace a 
k jejich pozitivním i negativním 
dopadům na život společnosti 

 vybrané sociální problémy české 
společností a globální sociální 
problémy 

 Bi, 
Ch, Z, 
D 
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7. 2 VIII. ročník 
 
VIII. ročník – téma: Teorie práva 
 

Výstupy Učivo MV 
 žák vyloží vztah mezi morálními a právními 

normami  
 žák posoudí nutnost znalosti a 

respektování platných právních norem  
 žák popíše strukturu právního systému ČR, 

uvede, které státní orgány normy vydávají, 
jak a kde je uveřejňují 

 právo a spravedlnost 
 zákonnost a právní vědomí  
 právní řád  
 publikace a forma právních 

předpisů 
 systém práva  

NN 
ZF 
D 
 

 
VIII. ročník – téma: Občanské právo 
 

Výstupy Učivo MV 
 žák rozlišuje mezi fyzickou a právnickou 

osobou a objasní pojmy právní osobnost a 
svéprávnost 

 žák na příkladech vymezí podmínky vzniku 
a zániku držby, vlastnictví, spoluvlastnictví 
a věcných práv k věcem cizím  

 žák charakterizuje účel jednotlivých 
dědických titulů  

 žák vymezí práva a povinnosti vyplývající 
ze základních druhů smluv (darovací, 
kupní, nájemní, o dílo) 

 žák na příkladu uplatňuje základní práva 
spotřebitele  

 žák rozlišuje mezi sporným a nesporným 
občanským soudním řízením, stručně 
charakterizuje jednotlivé fáze řízení, 
opravné prostředky a práva a povinnosti 
účastníků řízení 

 žák zaujme stanovisko k instituci 
manželství, vymezí podmínky jeho vzniku, 
průběhu i zániku 

 žák uvede práva a povinnosti manželů, 
rodičů a dětí 

 žák rozlišuje různé formy a účel náhradní 
rodinné výchovy 

 

 pojem, zásady a prameny 
občanského práva 

 fyzické a právnické osoby, právní 
osobnost, svéprávnost 

 věcná a závazková majetková 
práva 

 dědické právo 
 práva spotřebitele 
 občanské soudní řízení sporné a 

nesporné 
 manželství (podmínky, druhy a 

překážky uzavření; podmínky 
zániku) 

 manželské majetkové právo 
 bydlení manželů, vyživovací 

povinnost, rodičovská 
zodpovědnost 

 náhradní rodinná výchova 

NN 
 

 
VIII. ročník – téma: Pracovní právo 
 

Výstupy Učivo MV 
 žák vymezí podmínky vzniku, průběhu a 

zániku pracovního poměru i práva a 
povinnosti jeho účastníků 

 žák uvede náležitosti pracovní smlouvy 
 žák se orientuje v různých typech 

pracovně-právních vztahů a navrhne 
nejvhodnější variantu smlouvy pro 
konkrétní pracovní příležitost 

 žák uvede zvláštní pracovní podmínky žen 
a mladistvých 

 žák objasní uplatňování práva na 
zaměstnání v souvislosti s činností úřadů 
práce 

 pracovní poměr (druhy; vznik, 
změny a skončení; pracovní 
doba; dovolená na zotavenou; 
odměňování práce; bezpečnost a 
ochrana zdraví při práci; 
odpovědnost za škodu) 

 pracovní smlouva a dohody o 
pracích konaných mimo pracovní 
poměr 

 pracovní podmínky žen a 
mladistvých 

 funkce a služby úřadů práce 

 

 
VIII. ročník – téma: Trestní právo 
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Výstupy Učivo MV 

 žák rozlišuje přestupek a trestný čin 
 žák vymezí podmínky trestní odpovědnosti 

fyzických a právnických osob 
 žák rozeznává různé skutkové podstaty 

trestných činů a formy trestních sankcí 
 žák stručně popíše jednotlivé fáze trestního 
řízení a objasní účel základních zásad 
trestního práva procesního 

 trestné činy, přestupky a jejich 
pachatelé 

 podmínky trestní odpovědnosti 
fyzických a právnických osob 

 tresty a ochranná opatření 
 skutkové podstaty trestných činů 
 průběh trestního řízení  

 

 
VIII. ročník – téma: Úvod do politologie 
 

Výstupy Učivo MV 
 žák vymezí předmět, metody a meze 

politologie 
 žák přemýšlí nad pojmem politika 

v různých pojetích  
 žák zaujme postoj k zásadním myšlenkám 

politologie 19. a 20. století 

 politologie jako věda - předmět, 
směry a metodologie  

 politika jako participace občanů 
na veřejném životě  

 klíčový autoři politického myšlení 
19. a 20. století (Mill, Marx, 
Popper, Arendtová, Rawls, 
Huntington, Fukuyama) 

NN 
ZF 
D 
 

 
VIII. ročník – téma: Demokracie a politický život 
 

Výstupy Učivo MV 
 žák porovnává pohledy různých politických 

ideologií na řešení společenských 
problémů na příkladech volebních 
programů politických stran a hnutí v ČR 

 žák objasní význam politického pluralismu 
pro fungování demokracie a charakterizuje 
podmínky vzniku a fungování politické 
strany v ČR  

 žák zvažuje rozdíly v postavení občana 
v demokratickém a nedemokratickém 
zřízení 

 žák popíše možnosti občana ovlivňovat 
státní politiku  

 základní politické ideologické 
proudy 

 politická strana a hnutí; stranický 
systém; politický radikalismus a 
extremismus 

 principy demokracie; 
nedemokratické režimy  

 formy přímé a nepřímé 
demokracie 

 volby a volební systémy 
 občanská společnost  

NN 
ZF 
D 
 

 
 
VIII. ročník – téma: Stát, lidská práva 
 

Výstupy Učivo MV 
 žák rozlišuje pojmy vlastenectví a 

nacionalismus, promýšlí různé dimenze 
pojmu národ a zvažuje rizika xenofobie a 
rasismu 

 žák vymezí pojem občanství a vyjmenuje 
způsoby jeho nabývání a pozbývání  

 žák rozlišuje různé formy a typy států a 
uvede základní charakteristiky 
demokratické a právního státu 

 žák objasní, proč je státní moc v ČR 
rozdělena do tří složek, určí jejich úkoly a 
potřebu jejich nezávislosti  

 žák vymezí, jakou funkci plní ve státě 
ústava a popíše strukturu a obsah částí 
Ústavy ČR 

 žák na příkladech charakterizuje lidská 
práva, posoudí jejich přínos a jmenuje 
prameny a instituce, které je zakotvují a 
chrání 

 nacionalismus, vlastenectví, 
národ, národní stát, multietnicita, 
xenofobie a rasismus 

 státní občanství 
 formy a typy států, demokratický 

a právní stát 
 dělba státní moci, Ústava ČR  
 lidská práva, Listina základních 

práv a svobod, veřejný ochránce 
práv 

NN 
D 
Z 

ZF 



5.11 Základy společenských věd 

 
 
 
 
VIII. ročník – téma: Mezinárodní vztahy 
 

Výstupy Učivo MV 
 žák rozliší subjekty a prostředky 

mezinárodních vztahů, uvede konkrétní 
příklady a posoudí, jaký vliv mají na chod 
světového společenství 

 žák uvede příklady institucí, na něž se 
může občan ČR obrátit v případě pobytu 
v zahraničí  

 žák uvede příklady významných 
mezinárodních organizací a stručně 
charakterizuje jejich cíle  

 žák hodnotí význam zapojení ČR do 
mezinárodních organizací a jeho rozsah 

 žák objasní důvody evropské integrace a 
posoudí její význam pro vývoj Evropy 

 žák rozlišuje funkce hlavních institucí EU a 
uvede příklady jejich činností 

 žák zhodnotí vliv začlenění ČR do 
evropských struktur z hlediska dopadů na 
každodenní život občanů ČR 

 subjekty a prostředky 
mezinárodních vztahů 

 mezinárodní spolupráce 
 funkce zastupitelských úřadů ČR 

a dalších členských států EU 
v zahraničí 

 Organizace spojených národů, 
Severoatlantická aliance 

 evropská integrace, Evropská 
unie, schengenský prostor 

Z 
D 

 
 
 
 
 
VIII. ročník – téma: Evropská integrace 
 

Výstupy Učivo MV 
 žák objasní důvody evropské integrace a 

posoudí její význam pro vývoj Evropy 
 žák rozlišuje funkce hlavních institucí EU a 

uvede příklady jejich činností 
 žák zhodnotí vliv začlenění ČR do 

evropských struktur z hlediska dopadů na 
každodenní život občanů ČR 

 evropská integrace, Evropská 
unie, schengenský prostor, 
Evropská měnová unie 

Z 
D 

 
VIII. ročník – téma: Globální problémy 
 

Výstupy Učivo MV 
 žák charakterizuje pojem globalizace a 

zaujme k tomuto procesu vlastní 
stanovisko 

 žák uvede příklady významných globálních 
problémů, analyzuje jejich příčiny a 
domýšlí možné důsledky 

 globalizace 
 významné globální problémy 

(chudoba a sociální nerovnost, 
konflikty a terorismus, 
demografický rozvoj a migrace, 
životní prostředí a udržitelný 
rozvoj) 

Z 
D 
B 

 
VIII. ročník – téma: Úvod do ekonomie, trh a tržní systém 
 

Výstupy Učivo MV 
 žák rozlišuje pojmy ekonomika a ekonomie 
 žák reflektuje historické milníky vývoje 

ekonomického myšlení a specifikuje rozdíl 
mezi tržní ekonomikou a jinými 
ekonomickými systémy 

 žák se orientuje v současných proměnách 
fungování ekonomiky a přemýšlí nad 

 ekonomie a ekonomika 
 významné ekonomické teorie 
 ekonomická globalizace 
 ekonomické systémy 
 potřeby, ekonomické subjekty a  

statky, výroba, spotřeba 

D 
ZF 
M 



5.11 Základy společenských věd 

 
výzvami, které přináší aktuální globální 
změny 

 žák uvažuje nad uspokojováním potřeb 
v závislosti na konkrétních podmínkách a 
popíše, jak vznikají ekonomické statky 

 žák na praktické ukázce demonstruje vliv 
nabídky, poptávky a konkurence na tvorbu 
ceny  

 trh, nabídka, poptávka, tržní 
mechanismus a konkurence  

 
VIII. ročník – téma: Trh zboží, služeb a výrobních faktorů 
 

Výstupy Učivo MV 
 žák rozlišuje jednotlivé právní formy 

podnikání a zvažuje, které z nich jsou 
vhodné pro určitý podnikatelský záměr 

 oceňuje význam podnikání pro 
demokratickou kulturu společnosti 

 žák analyzuje příčiny nezaměstnanosti 
 žák vyhledá zdroje informací o poptávce po 

pracovní síle, popíše funkci a nástroje 
úřadu práce a hodnotí faktory ovlivňující 
uplatnění na trhu práce  

 právní úprava podnikání – 
živnost, obchodní společnosti 

 podnikatelský záměr a potřebné 
náležitosti k zahájení podnikání  

 míra a typy nezaměstnanosti  
 státní politika zaměstnanosti 

IVT 

 
 
 
VIII. ročník – téma: Trh peněz 
 

Výstupy Učivo MV 
 žák posoudí význam existence peněz pro 

fungování trhu, popíše funkci a druhy 
peněz 

 žák charakterizuje pojem cenný papír, zná 
jeho základní druhy a hodnotí přínosy i 
rizika jejich vlastnění 

 žák objasní pojem burza, rozlišuje její 
druhy a stručně popíše mechanismy jejího 
fungování 

 žák na příkladu ukáže vliv inflace na kupní 
sílu 

 žák objasní význam a úkoly centrální 
banky  

 funkce, vlastnosti a druhy peněz 
 formy a druhy cenných papírů 
 burza cenných papírů, komoditní 

a devizová 
 BCPP, RM-systém, NASDAQ, 

burzovní indexy 
 míra inflace, index 

spotřebitelských cen a výrobců, 
formy inflace, deflace 

 komerční banky a typy 
bankovních operací 

 funkce a nástroje ČNB  

M 
IVT 

 
VIII. ročník – téma: Národní hospodářství 
 

Výstupy Učivo MV 
 žák popíše základní makroekonomické 

ukazatele a na příkladu ukáže jejich 
vzájemnou provázanost 

 žák charakterizuje cíle a prostředky 
fiskální, monetární a důchodové 
hospodářské politiky 

 žák rozlišuje příjmové a výdajové složky 
státního rozpočtu 

 ekonomické sektory 
 hrubý domácí produkt, platební a 

obchodní bilance, hospodářský 
cyklus 

 magický čtyřúhelník 
 fiskální, monetární, důchodová a 

zahraničně obchodní 
hospodářská politika 

 státní rozpočet a daňová 
soustava 

M 

 
VIII. ročník – téma: Finanční gramotnost 
 

Výstupy Učivo MV 
 žák přemýšlí nad zbytnými a nezbytnými 

výdaji a hodnotí význam sestavení 
 finanční rozpočet a cash flow M 

IVT 
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finančního rozpočtu pro efektivní 
hospodaření domácnosti 

 žák se orientuje v základních finančních 
produktech a zvažuje jejich slabé i silné 
stránky 

 žák na příkladu zváží vhodnost úvěru, 
přemýšlí nad možnými důsledky včasného 
nesplácení  

 žák se orientuje v základních údajích 
uvedených na výplatním lístku 

 žák zná podmínky vyplácení dávek státní 
sociální podpory a nemocenského pojištění 

 finanční produkty (běžný, spořící 
a termínovaný účet; stavební 
spoření, důchodové spoření) 

 investování (investiční 
společnosti, podílové fondy a 
listy) 

 účelový a neúčelový úvěr, 
zajištění úvěru, RPSN 

 předlužení a dluhová past, 
konsolidace půjček, podmínky 
oddlužení, exekuce 

 životní a neživotní pojištění 
 výpočet mzdy, platová tabulka 
 sociální a zdravotní pojištění 

zaměstnance a OSVČ 
 dávky státní sociální podpory a 

dávky nemocenského pojištění 
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5.11.2 Učební osnovy volitelného předmětu seminář ze základů 

společenských věd 
 
1. Název předmětu, jeho zkratka a základní popis 
 
Seminář ze Základů společenských věd (SZSV) je volitelný předmět, který je určen především 
žákům s výraznou humanitní orientací, kteří ve svém dalším studiu chtějí studovat některou ze 
společenskovědních disciplín, učitelství nejrůznějšího typu či právo. Obsah semináře je součástí 
profilové maturitní zkoušky v oboru Základy společenských věd. 
 
 
2. Charakteristika předmětu SZSV 
 
Cílem předmětu je rozšířit vědomosti žáků v oboru vybraných společenských věd a přispívat k 
multidisciplinárnímu a současně interdisciplinárnímu charakteru předmětu. V neposlední řadě předmět 
usiluje o rozvoj těch kompetencí žáka, které se uplatňují při psaní maturitní práce, jejíž obhajoba je 
nedílnou součástí maturitní zkoušky. Jedná se o seminář, proto žáci dostávají větší prostor k diskusi, 
skupinové práci, návštěvě odborných knihoven či odborných pracovišť či práci na projektech. Obsah 
výuky navazuje na témata probíraná v hodinách základů společenských věd a prohlubuje je. Předmět 
nemusí být žákem navštěvován ve všech ročnících (učivo je možno zvládnout i samostudiem), 
doporučuje se však zejména v VIII. ročníku. 
 
3. Klíčové kompetence v SZSV – viz 5.11.1 
 
4. Výchovné a vzdělávací strategie v SZSV – viz 5.11.1 
 
5. Forma výuky SZSV 
 
ročník I II III IV 
hodin týdně 0 0 0 0 

 
ročník V VI VII VIII 
hodin týdně 2 2 2 2 

 
organizace výuky Výuka v jednotlivé třídě je realizována jedním vyučujícím. 

 
organizační formy 
práce 

Vyučovací hodina; soutěže; exkurse; projekty; besedy. 

 
místo realizace Učebna. 

 
6. Průřezová témata SZSV – 5.11.1 
 
7. učivo, výstupy, mezipředmětové vazby 
 
učivo není nutno probírat v naznačeném pořadí, jednotlivé semináře jsou vypisovány také podle 
aktuální potřeby a požadavků studentů v jednotlivých ročních. 
 
V. ročník – základní výměr společenských věd 
 

Výstupy Učivo MV 
chápe společné charakteristiky společenských 

věd 
orientuje se v systému společenských věd 
na praktických příkladech chápe vzájemné 

vztahy společenských a přírodních věd 
rozumí současným trendům ve společenských 

vědách (paměťová studia, genderová 
studia atd.) 

 odlišení společenské x humanitní 
x kulturní x duchovní vědy 

 společné znaky společenských 
věd 

 rozdíl společenské x přírodní 
vědy a jeho možné překonání 
 

ZF, F, BI, 
NN 

 



5.11 Základy společenských věd 

 
V. ročník – metodologie společenskovědního výzkumu 
 

Výstupy Učivo MV 
zná základní typy společenskovědního 

výzkumu a rozumí jejich základním 
možnostem i limitům 

orientuje se v současném vývoji 
společenskovědního výzkumu 

dovede vysvětlit hlavní přednosti grounded 
theory, fenomenologického výzkumu a 
dalších důležitých přístupů 

chápe specifika výzkumu v jednotlivých 
disciplínách společenských věd 

 kvalitativní x kvantitativní výzkum 
 základní přístupy a typy 

kvalitativního a kvantitativního 
výzkumu 

 specifické typy výzkumu 
používané v jednotlivých 
disciplínách 

 limity poznání jednotlivých 
společenskovědních disciplín 

ZF 

 
V. ročník – významní čeští a světoví představitelé společenských věd 
 

Výstupy Učivo MV 
dovede kriticky posoudit přínos hlavních 

českých a světových představitelů 
výzkumu ve společenských vědách 

chápe specifika výzkumu ve vybraných 
evropských zemích 

  čeští představitelé 
společenskovědního výzkumu 

 světoví představitelé 
společenskovědního výzkumu 

ZF, D 

 
VI. ročník – pedagogika 
 

Výstupy Učivo MV 
dovede charakterizovat pedagogiku jako vědu 
orientuje se v základních tématech, otázkách a 

přístupech 
zná základní charakteristiky pedagogického 

výzkumu 
rozumí základním pojmům užívaným v 

pedagogice 

 základní výměr pedagogiky 
 postavení pedagogiky mezi 

ostatními společenskými vědami 
 základní témata pedagogického 

výzkumu 
 základní řešené otázky 

pedagogiky 

D, CJL, 
ZF, NN 

 
VI. ročník – kulturní a sociální antropologie 
 

Výstupy Učivo MV 
vysvětlí základní rysy kulturní a sociální 

antropologie 
zamýšlí se nad funkcí kulturní a sociální 

antropologie při řešení současných 
globálních problémů 

využívá získané poznatky při řešení 
praktických sociologických a 
politologických otázek 

 základní výměr kulturní a sociální 
antropologie 

 nejdůležitější teoretické přístupy 
 nejdůležitější představitelé 

kulturní a sociální antropologie 
 základní řešené otázky 

ZF, D, Z 

 
VII. ročník – politické ideologie 
 

Výstupy Učivo MV 
orientuje se v nejdůležitějších ideologiích 
dovede kriticky posoudit jejich hlavní výhody a 

nevýhody 
využívá získané poznatky při analýze 

současného politického vývoje 
popíše reálné situace, ve kterých se různými 

způsoby uplatňují politické ideologie 

 definice, funkce a typologie 
politických ideologií 

 hlavní a vedlejší politické 
ideologie 

 aktuální proměny politických 
ideologií 

 vzájemné vazby mezi ideologiemi 
 hlavní teoretické a praktické 

přístupy k otázce ideologií 

ZF, CJL, Z, 
D 

 
 
VII. ročník – teorie práva 
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Výstupy Učivo MV 
pojmenuje hlavní řešené otázky teorie práva 
odlišuje na praktických příkladech hlavní 

aplikační modely 
odůvodní význam teorie pro praktické právní 

uvažování občana 

 hlavní pojmy teorie práva 
 základní teoretické přístupy 
 vzájemné vazby teorie práva a 

právní filosofie 
 praktické aplikace teorie práva 

ZF, D 

 
 
VII. ročník – ústavně-právní systém ČR 
 

Výstupy Učivo MV 
vymezí základní rysy ústavně-právního 

systému ČR 
dovede posoudit vzájemné vazby mezi státní 

správou a veřejnou samosprávou 
zná kompetence hlavních orgánů správy 
popíše řešení reálných situací, ve kterých se 

může občan při kontaktu s orgány 
správy/samosprávy ocitnout 

 základní ustanovení Ústavy ČR 
 státní správa a veřejná 

samospráva 
 aktuální otázky vývoje státního 

uspořádání 
 právní stránka politického 

systému ČR 

CJL, D 

 
VIII. ročník – finanční gramotnost  
 

Výstupy Učivo MV 
zhodnotí možnosti a limity základních produktů 

na finančním trhu 
zná základní parametry daní 
dokáže kriticky porovnat nabídky vkladů/úvěrů 
rozlišuje hlavní parametry osobního bankrotu 
umí vyplnit jednoduché přiznání pro daň 

z příjmu fyzických osob 

 základní nástroje na finančním 
trhu 

 daňová soustava z pohledu 
běžného občana 

 možnosti půjčování a ukládání 
peněz 

 možnosti postupu v krizové 
situaci 

M 

 
VIII. ročník – Evropská unie  
 

Výstupy Učivo MV 
pojmenuje hlavní instituce EU a popíše jejich 

význam 
uvědomí si historické proměny vývoje EU 
kriticky analyzuje současné politicko-sociální 

trendy v oblasti evropské integrace 
zváží možnosti a rizika společné evropské 

měny pro EU jako celek i pro ČR 

 základní rysy idejí a fungování 
Evropské unie 

 postavení EU v globálním světě 
 aktuální možnosti a prognózy 
 jednotná společná měna 

D, Z, M 

 
VIII. ročník – teorie mezinárodních vztahů 
 

Výstupy Učivo MV 
rozumí základnímu vymezení tematiky 

mezinárodních vztahů 
dokáže pojmenovat důležité mezinárodní 

organizace a jejich hlavní kompetence 
odůvodní význam mezinárodních organizací při 

řešení současných globálních i 
regionálních konfliktů 

 základní vymezení mezinárodních 
vztahů 

 důležité mezinárodní organizace 
 nástroje uplatňované v 

mezinárodních vztazích 
 současný vývoj v otázce 

mezinárodních vztahů 

D, Z 
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5.11.3 Učební osnovy volitelného předmětu ekonomie a finanční 

gramotnost (SEFG) 
 
 
1. Název předmětu, jeho zkratka a základní popis 
 
Seminář Ekonomie a finanční gramotnost (SEFG) je volitelný předmět, který je určen především 
žákům s humanitní orientací, kteří ve svém dalším studiu chtějí studovat problematiku alespoň 
částečně spojenou s ekonomií. Vzhledem k poučení o problematice finanční gramotnosti je vhodný i 
pro všechny ostatní, kdo přemýšlí nad svými osobními financemi. 
 
 
2. Charakteristika předmětu SEFG 
 
Cílem předmětu je rozšířit vědomosti žáků ve vymezeném výseku společenských věd a přispívat k 
multidisciplinárnímu a současně interdisciplinárnímu charakteru předmětu. V neposlední řadě předmět 
usiluje o rozvoj těch kompetencí žáka, které se uplatňují při psaní maturitní práce, jejíž obhajoba je 
nedílnou součástí maturitní zkoušky. Jedná se o seminář, proto žáci dostávají větší prostor k diskusi, 
skupinové práci či rozvinutí praktických znalostí a kompetencí. Obsah výuky navazuje a odkazuje na 
témata probíraná v hodinách základů společenských věd a prohlubuje je.  
 
3. Klíčové kompetence v SEFG – viz 5.11.1 
 
4. Výchovné a vzdělávací strategie v SEFG – viz 5.11.1 
 
5. Forma výuky SEFG 
 
ročník I II III IV 
hodin týdně 0 0 0 0 

 
ročník V VI VII VIII 
hodin týdně 2 2 2 2 

 
organizace výuky Výuka v jednotlivé třídě je realizována jedním vyučujícím. 

 
organizační formy 
práce 

Vyučovací hodina; exkurse; projekty; besedy. 

 
místo realizace Učebna. 

 
6. Průřezová témata v SEFG – 5.11.1 
 
7. učivo, výstupy, mezipředmětové vazby 
 
7.1 V. až VIII. ročník – téma: Ekonomie jako věda 
 

Výstupy Učivo MV 
zařadí ekonomii do systému společenských 

věd 
zhodnotí význam ekonomie pro společnost a 

její souvztažnost s politologií 
orientuje se v metodologii ekonomie 

 ekonomie jako věda propojující 
exaktní a společenské disciplíny 

 hlavní ekonomické školy 20. stol. 

D, ZF 

 
7.2 V. až VIII. ročník – téma: Tržní ekonomika 
 

Výstupy Učivo MV 
definuje pojmy ekonomika a ekonomie 
vysvětlí na příkladech ze života zákon nabídky 

a poptávky 

 pojmy ekonomika a ekonomie 
 trh jako reálná výslednice 

neřízeného lidského chování 
 zákon nabídky a poptávky 

Z 
M 
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orientuje se v základních ekonomických 

grafech 
odůvodní nedosažitelnost krajních pólů čistě 

tržní / čistě příkazové ekonomiky 
porovnává význam základních 

makroekonomických ukazatelů 

 polarita trh – příkazová 
ekonomika  

 makroekonomické ukazatele 

 
7.3 V. až VIII. ročník – téma: Národní hospodářství a úloha státu v tržní ekonomice 
 

Výstupy Učivo MV 
popíše a odůvodní obvyklé státní zásahy do 

chodu hospodářství 
propojí politický spor o úlohu státu v ekonomice 

s politickými zájmy jeho hlavních aktérů 
zváží nakolik je ekonomika vázána svým 

národním rozměrem a nakolik je tento 
přesahován 

 důvody a nástroje zásahů státu 
do tržní ekonomiky 

 politický spor o míru státní 
ingerence 

 národní a nadnárodní 
ekonomické prostředí 

Z 

 
 
7.4 V. až VIII. ročník – téma: Podnikání 
 

Výstupy Učivo MV 
vysvětlí vztah zisku a rizika v podnikání a jejich 

neodlučitelnost 
orientuje se v právních formách 

podnikatelských subjektů a hodnotí jejich 
vhodnost pro konkrétní podnikatelský 
záměr 

porovnává výhody a nevýhody podnikání a 
pracovního (služebního) poměru 

 nezastupitelnost spontánní 
ekonomické aktivity člověka 
provozované na vlastní hmotnou 
zodpovědnost 

 právní formy podnikatelských 
subjektů 

Z 

 
 
7.5 V. až VIII. ročník – téma: Finanční gramotnost 
 

Výstupy Učivo MV 
zhodnotí možnosti a limity základních produktů 

na finančním trhu 
zná parametry daní 
orientuje se ve struktuře přímých a nepřímých 

daní 
dokáže kriticky porovnat nabídky vkladů/úvěrů 
rozlišuje hlavní parametry osobního bankrotu 
umí vyplnit jednoduché přiznání pro daň 

z příjmu fyzických osob i dalších daní (daň 
z nemovitosti, další majetkové daně) 

 základní nástroje na finančním 
trhu 

 daňová soustava z pohledu 
běžného občana 

 možnosti půjčování a ukládání 
peněz 

 možnosti správy osobních financí 
 možnosti postupu v krizové 

situaci 

M 
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5.11.4 Učební osnovy volitelného předmětu seminář ze základů 

společenských věd – Cesta do hlubin študákovy duše 

 
 

1. Název předmětu, jeho zkratka a základní popis 
 
Seminář ze základů společenských věd – Cesta do hlubin študákovy duše (CHSD) je volitelný 
předmět navazující na povinný předmět základy společenských věd. Je určen žákům se zájmem o 
psychologii, sociologii a osobnostní rozvoj. 
 
2. Charakteristika předmětu CHSD 
 
Cílem předmětu je rozšířit znalosti z oblasti psychologie a sociologie. Slouží také k rozvoji osobnosti 
žáka a jeho psychosociálních dovedností.  
 
 
3. Klíčové kompetence v CHSD – viz 5.11.1 
 
 
4. Výchovné a vzdělávací strategie CHSD – viz 5.11.1 
 
5. Forma výuky CHSD 
 

ročník V VI VII VIII 
hodin týdně / z toho půlených 0 0 2 2 
 

organizace výuky Výuka probíhá ve dvouhodinovém bloku jednou týdně, skupinu tvoří 5 – 20 
žáků.  

 
organizační formy 
práce 

Vyučovací hodina; Psychosociální hry; Užití principů dramatické výchovy; 
Diskuze; Beseda s odborníkem (psycholog, kouč, psychiatr, sociální 
pracovník, výchovný poradce, metodik prevence, duchovní); Exkurze na 
odborná pracoviště 

 
místo realizace Učebna; Externí pracoviště (v rámci exkurzí) 

 
6. Průřezová témata CHSD – viz 5.11.1  
 
7. Učivo, výstupy, mezipředmětové vazby CHSD  
 
7.1 VII. a VIII. ročník – téma: Osobnost člověka 
 

Výstupy Učivo MV 
Žák definuje pojem osobnost 
Žák charakterizuje psychickou strukturu osobnosti a definuje 

její jednotlivé části 
Žák definuje pojmy sebepojetí, já, sebevědomí a identita 
Žák charakterizuje pojem komplex a dokáže určit jednotlivé 

druhy komplexů a projevů komplexů v chování jedince 
Žák charakterizuje psychické vlastnosti a dokáže je užít 

v rámci sebehodnocení a hodnocení druhých 
Žák zná psychodiagnostické metody užívané v psychologii 

osobnosti a umí tyto metody administrovat a vyhodnotit 
Žák charakterizuje pojmy vlohy, nadání, talent a genialita 
Žák se zamýšlí nad svými schopnostmi a dispozicemi a 

uvažuje o vlastním uplatnění ve světě 
Žák je formou psychosociálních her veden k poznávání 

vlastní osobnosti a k úctě k sobě i druhým lidem 

 pojem osobnost 
 psychická struktura 

osobnosti (vlastnosti, 
rysy a typ) 

 teorie Big 5 
 tělesné já, psychické já 

a sociální já 
 sebepojetí a 

sebevědomí 
 psychodiagnostické 

metody (projektivní 
techniky, 
psychodiagnostické 
testy) 

 vloha, nadání, talent, 
genialita 

ZSV, NN, 
ZF, Bi 
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 komplex (teorie a 
typologie) 

 

 
7.2 VII. a VIII. ročník – téma: Komunikace 
 

Výstupy Učivo MV 
Žák ovládá prostředky vedoucí ke společensky vhodným 

způsobům komunikace a rozpozná naopak ty, které jsou 
nevhodné 

Žák popíše metody mediace a roli mediátora 
Žák zná pravidla asertivního jednání a užívá tato pravidla 

v praxi 
Žák rozpozná manipulaci a její základní prvky 
Žák posoudí vliv chyb v rámci sociální percepce 
Žák rozlišuje základní figury řeči těla 
Žák charakterizuje projevy slovní agrese  
Žák porovná jednotlivé způsoby řešení konfliktů a definuje 

jejich druhy 

 pravidla a metody 
mediace 

 pravidla a metody 
asertivního jednání 

 manipulativní techniky 
a možnosti obrany 

 chyby sociální 
percepce 

 teorie a pravidla řeči 
těla 

ZSV, Bi 
 

 
 
7.3 VII. a VIII. ročník – téma: Krizová intervence 
 

Výstupy Učivo MV 
Žák definuje pojem krize a určí jednotlivé druhy krizi 
Žák posoudí dopad krize na zdravotní stav jedince 
Žák definuje pojem krizová intervence 
Žák popíše výchozí principy krizové intervence 
Žák porovná a rozliší specifika telefonické krizové intervence 

a krizové intervence tváří v tvář 
Žák se orientuje v technikách práce s emocemi v rámci 

krizové intervence a tyto techniky aplikuje 
Žák popíše typologii krizí z očekávaných životních změn  
Žák popíše typologii krizí pramenících z náhlého 

traumatizujícího stresoru 
Žák aplikuje teoretické poznatky technik a typologií krizí 

v praxi (realizace modelových situací) 

 krize a její typologie 
 obecné metody krizové 

intervence 
 specifika telefonická 

krizové intervence a 
krizové intervence tváří 
v tvář 

 techniky práce s 
emocemi a stresem 
krizového interventa 

 typologie životních 
změn očekávaných a 
náhlých 

ZSV, NN, 
ZF, Bi 
 

 
 
7.4 VII. a VIII. ročník – téma: Partnerství a rozchody 
 

Výstupy Učivo MV 
Žák charakterizuje jednotlivé fáze rozchodu partnerů a 

porovná prožívání jedince v těchto fázích 
Žák charakterizuje obranné strategie jedince během rozchodu 

a rozlišuje jednotlivé druhy asymetrií potřeb partnerů 
Žák rozpozná manipulaci a manipulativní techniky partnerů-

manipulátorů a nachází vhodné strategie obrany  
Žák definuje pojmy mentální reprezentace a fantazijní 

postava a ovládá techniky práce s fantazijními postavami 
Žák definuje pojem zdegenerovaná komunikace, komparuje 

její druhy a hodnotí úskalí zdegenerované manipulace 
Žák je schopen teoretických poznatků užít při rozhovoru s 

vlastním partnerem i při pomáhajícím rozhovoru 

 podmínky fází 
rozchodu 

 typologie fází rozchodu 
 sebedestruktivní 

obranné reakce 
 uspokojování potřeb a 

frustrace 
 typologie asymetrií 

potřeb partnerů 
 manipulativní techniky 

partnera-manipulátora 
a možnosti obrany 

 prožívání manipulátorů 
 mentální reprezentace 

jako modely 
skutečných lidí 

 vlastnosti fantazijních 
postav 

 metodika práce s 
fantazijními postavami 

ZSV, NN, 
ZF, Bi 
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 druhy zdegenerované 
komunikace 

 
 
7.5 VII. a VIII. ročník – téma: Učení 
 

Výstupy Učivo MV 
Žák charakterizuje pojem učení a jeho základní procesy 
Žák definuje pojem paměť, charakterizuje základní paměťové 

procesy a druhy paměti  
Žák porovnává a charakterizuje jednotlivé formy a metody 

učení a vyhodnocuje jejich účinnost pro s ohledem na 
vlastní psychické předpoklady 

 učení záměrné a 
bezděčné 

 tvoření asociací 
(klasické a operantní 
podmiňování) 

 vědomosti, dovednosti, 
návyky 

 formy učení a techniky 
efektivního učení 

 paměťové procesy 
 druhy paměti (dle 

délky, kognitivního 
hlediska a způsobu 
ukládání) 
 

ZSV, Bi 
 

 
 
7.6 VII. a VIII. ročník – téma: Duševní hygiena 
 

Výstupy Učivo MV 
Žák definuje pojem psychohygiena a duševní zdraví 
Žák charakterizuje pojem stres, stresor a tréma 
Žák vysvětlí důsledky působení stresu na lidský organismus a 

psychiku 
Žák porovná různé podoby reakce na stres, včetně 

obranných mechanismů  
Žák užívá techniky zvládání stresu 
Žák se orientuje ve formách psychologické pomoci 

 duševní hygiena a 
duševní zdraví 

 stres, stresor, tréma 
 působení stresu na 

psychiku jedince 
 stresové reakce a styly 

zvládání stresu 
 techniky řešení 

zátěžových situací 
adaptivní formou 

 síť a formy 
psychologického 
poradenství v ČR  

ZSV, Bi, 
NN 
 

 
 
7.7 VII. a VIII. ročník – téma: Umění prezentace 
 

Výstupy Učivo MV 
Žák popíše základní techniky veřejné prezentace a 

sebereprezentace 
Žák užívá základní techniky v praxi 

 techniky zvládání 
trémy 

 základní techniky 
vystupování před 
obecenstvem 

 hlasová cvičení 
 metodika tvorby 

multimediálních 
prezentací  

ZSV, IVT 
 

 
 
7.8 VII. a VIII. ročník – téma: Psychopatologie a psychodiagnostika 
 

Výstupy Učivo MV 
Žák charakterizuje pojmy psychopatologie a duševní porucha  
Žák pracuje s Diagnostickým a statistickým manuálem 

mentálních poruch a Mezinárodní klasifikací nemocí 

 psychopatlogie a 
duševní porucha 

 DSM a MKN-10 

ZSV, Bi 
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Žák objasní příčiny vzniku duševních poruch  
Žák popíše projevy vybraných duševních poruch 
Žák vymezí termín specifické poruchy učení a chování 
Žák rozliší, porovná a popíše metody reedukace specifických 

poruch učení 

 typologie a 
charakteristika 
vybraných duševních 
poruch (mentální 
retardace, ADHD, 
autismus, 
Alzheimerova choroba, 
deprese, schizofrenie, 
bipolární afektivní 
porucha, úzkostné 
poruchy, 
Münchhausenův 
syndrom, mentální 
anorexie, bulimie, 
poruchy pohlavní 
identity, závislosti) 

 typologie a projevy 
specifických poruch 
učení a základní 
metody reedukace 
(dyslexie, 
dysortografie, 
dysgrafie) 
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5.11.5 Učební osnovy volitelného předmětu seminář ze základů 

společenských věd – Kvintesence práva 

 
 
 

1. Název předmětu, jeho zkratka a základní popis 
 
Seminář ze základů společenských věd  – Kvintesence práva (SZP/SZS) je volitelný předmět 
navazující na povinný předmět základy společenských věd. Je určen žákům se zájmem o právo a 
státovědu. 
 
2. Charakteristika SZP/SZS 
 
Cílem předmětu je rozšířit znalosti z oblasti právní vědy, českého i evropského práva a státovědy. 
Slouží také k rozvoji právního vědomí žáků a prohloubení a dalšímu rozšíření občanských 
kompetencí.  
 
 
3. Klíčové kompetence v SZP/SZS – viz 5.11.1 
 
 
4. Výchovné a vzdělávací strategie SZP/SZS – viz 5.11.1 
 
5. Forma výuky SZP/SZS 
 

ročník V VI VII VIII 
hodin týdně / z toho půlených 2 0 0 0 
 

organizace výuky Výuka probíhá ve dvouhodinovém bloku jednou týdně, skupinu tvoří 5 – 20 
žáků.  

 
organizační formy 
práce 

Vyučovací hodina; Užití principů dramatické výchovy – „moot court“; Diskuze; 
Beseda s odborníkem (advokát, soudce, soudní exekutor, notář, státní 
zástupce); Exkurze na odborná pracoviště 

 
místo realizace Učebna; Externí pracoviště (v rámci exkurzí) 

 
6. Průřezová témata  – viz 5.11.1  
 
7. Učivo, výstupy, mezipředmětové vazby předmětu  
 
7.1  V. ročník – téma: Teorie práva 
 

Výstupy Učivo MV 
 žák přemýšlí nad různými významy pojmu právo, nad 

jeho významem pro fungování společnosti a zvažuje 
jeho vztah k fenoménu spravedlnosti  

 žák hodnotí význam právního státu v demokratické 
společnosti a definuje jeho atributy 

 žák na příkladech rozlišuje základní druhy práva 
 žák uvede zásadní rozdíly mezi kontinentálně evropskou 

a angloamerickou právní kulturou 
 žák charakterizuje znaky, subjekty, strukturu, druhy a 

působnost právních norem  
 žák jmenuje některé obecné právní zásady a objasní 

jejich význam při aplikaci práva 
 žák posoudí omezení vyplývající z prostého 

gramatického výkladu právní normy 
 žák rozlišuje pojmy právní moc a vykonatelnost a na 

příkladu ukáže počítání lhůty  

 právo a spravedlnost; 
právní stát 

 systém práva 
 prameny práva 
 typy právních kultur 
 právní norma  
 aplikace a interpretace 

práva a právních 
norem 

 právní vztahy a právní 
skutečnosti 

 justice a právnické 
profese 

ZSV, NN, 
ZF 
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 žák rozlišuje soudní instance a charakterizuje oblast 
působnosti základních právnických profesí 

 

 
7.2  V. ročník – téma: Ústavní právo 
 

Výstupy Učivo MV 
 žák hodnotí význam ústavy a principu dělby státní moci 

pro fungování demokratického právního státu 
 žák rozlišuje jednotlivé druhy státní moci a posuzuje 

jejich provázanost na příkladu Ústavy ČR 
 žák promýšlí principy a meze základních lidských práv 
 žák na příkladu ukáže význam práv zakotvených 

v Listině základních práv a svobod pro svůj osobní život  
 žák rozlišuje jednotlivé typy volebních systémů a 

formuluje jejich pozitiva i negativa 
 

 role ústavy 
v demokratických 
státech – princip dělby 
moci 

 ústavní pořádek ČR 
 moc zákonodárná 
 moc výkonná 
 moc soudní 
 další ústavně 

zakotvené orgány  
 Listina základních práv 

a svobod 
 volby a volební 

systémy 

ZSV, ZF 
 

 
 
7.3  V. ročník – téma: Občanské právo 
 

Výstupy Učivo MV 
 žák se orientuje ve struktuře občanského zákoníku a 

charakterizuje jeho základní zásady 
 žák rozlišuje právní osobnost a svéprávnost  
 žák na příkladech ukáže porušení práva na ochranu 

osobnosti a orientuje se v nárocích z takového porušení 
 žák popíše základní druhy právnických osob 
 žák definuje pojem právní jednání, jmenuje možné vady 

právních jednání a demonstruje je na příkladu 
 žák rozlišuje mezi držbou a vlastnictvím, přemýšlí nad 

mezemi vlastnického práva a jmenuje způsoby nabývání 
vlastnictví 

 žák jmenuje náležitosti vybraných druhů smluv  
 žák popíše postup reklamace vadného zboží, zná práva 

a povinnosti spotřebitele 

 prameny a základní 
zásady občanského 
práva  

 subjekty občanského 
práva a  ochrana 
osobnosti člověka 

 právní jednání 
 věcná práva  
 závazkové právo  
 spotřebitelské právo 

ZSV 
 

 
 
7.4  V. ročník – téma: Trestní právo 
 

Výstupy Učivo MV 
 žák přemýšlí nad účelem a smyslem základních zásad 

trestního práva v demokratické společnosti  
 žák rozlišuje mezi trestným čin a přestupkem 
 žák charakterizuje pojem skutková podstata trestného 

činu a rozlišuje jednotlivé skutkové podstaty a druhy 
pachatelova jednání z pohledu viny 

 žák na příkladech identifikuje okolnosti vylučující 
protiprávnost a druhy souběhu trestné činnosti 

 žák přemýšlí nad účelem institutu promlčení trestného 
činu 

 žák jmenuje obecné zásady ukládání trestných sankcí, 
rozlišuje jejich druhy a na příkladech promýšlí udělení té 
které trestní sankce 

 žák se orientuje v soustavě trestných činů včetně trestů 
a ochranných opatření vůči právnickým osobám a 
opatřením vůči mladistvým a dětem 

 pojem, prameny a 
základní zásady 
trestního práva 
hmotného 

 trestný čin, skutková 
podstat trestného činu, 
vývojová stadia trestné 
činnosti, okolnosti 
vylučující 
protiprávnost, souběh 
trestných činů a zánik 
trestní odpovědnosti 

 trestní sankce  
 hmotněprávní úprava 

podle zvláštní části 
trestního zákoníku 

ZSV 
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 žák se zamýšlí nad důležitostí základních zásad 
trestního řízení  

 žák rozeznává jednotlivé subjekty trestního řízení a zná 
jejich práva a povinnosti  

 žák rozlišuje stadia trestního řízení a zná jejich 
posloupnost 

 žák rozeznává rozdíly mezi zadržením a vazbou  
 žák charakterizuje jednotlivé důkazní prostředky, 

rozlišuje mezi rozsudkem a usnesením, vysvětlí pojem 
právní moc a zná druhy opravných prostředků  

 žák popíše postavení, základní práva a povinnosti sudu, 
státního zastupitelství, policie a advokátů během 
trestního řízení a uplatňuje nabyté znalosti v modelových 
situacích (simulovaná soudní jednání)  

 trestní odpovědnost 
mladistvých a 
právnických osob 

 pojem, prameny a 
základní zásady 
trestního práva 
procesního 

 subjekty a stadia 
trestního řízení 

 zajištění osob a věcí 
pro účely trestního 
řízení 

 dokazování, důkazní 
prostředky, druhy 
rozhodnutí a opravné 
prostředky v trestním 
řízení 

 soudy, státní 
zastupitelství, 
advokacie, policie, 
vězeňská služba, 
probační a mediační 
služba 
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5.11.6 Učební osnovy volitelného předmětu Pedagogicko – psychologický 

seminář 
 
 
1. Název předmětu, jeho zkratka a základní popis 
 
Seminář Pedagogicko-psychologický seminář (PPS) je volitelný předmět, který je určen především 
žákům s humanitní orientací, kteří ve svém dalším studiu chtějí studovat problematiku alespoň 
částečně spojenou s psychologií či uvažují o studiu učitelství pro různé stupně škol. Vzhledem k 
poučení o psychice člověka je vhodný pro každého, kdo přemýšlí o vlastním osobnostním růstu. 
 
 
2. Charakteristika předmětu PPS 
 
Cílem předmětu je rozšířit vědomosti žáků ve vymezeném výseku společenských věd a přispívat k 
multidisciplinárnímu a současně interdisciplinárnímu charakteru předmětu. V neposlední řadě předmět 
usiluje o rozvoj těch kompetencí žáka, které se uplatňují při psaní maturitní práce, jejíž obhajoba je 
nedílnou součástí maturitní zkoušky. Jedná se o seminář, proto žáci dostávají větší prostor k diskusi, 
skupinové práci či rozvinutí praktických znalostí a kompetencí. Obsah výuky navazuje a odkazuje na 
témata probíraná v hodinách základů společenských věd a prohlubuje je.  
 
3. Klíčové kompetence v PPS – viz 5.11.1 
 
4. Výchovné a vzdělávací strategie v PPS – viz 5.11.1 
 
5. Forma výuky 
 
ročník I II III IV 
hodin týdně 0 0 0 0 

 
ročník V VI VII VIII 
hodin týdně 2 2 2 2 

 
organizace výuky Výuka v jednotlivé třídě je realizována jedním vyučujícím. 

 
organizační formy 
práce 

Vyučovací hodina; exkurse; projekty; besedy. 

 
místo realizace Učebna. 

 
6. Průřezová témata – 5.11.1 
 
7. učivo, výstupy, mezipředmětové vazby 
Psychologie jako věda 
 
 

Výstupy Učivo MV 
zařadí psychologii do systému společenských 

věd 
zhodnotí význam psychologie pro společnost a 

její souvztažnost s dalšími společenskými 
vědami 

orientuje se v metodologii psychologie 

 psychologie jako věda propojující 
přírodovědné a společenské 
disciplíny 

 hlavní paradigmata 
psychologického myšlení 

BI, ZF 

 
Obecná psychologie 
 

Výstupy Učivo MV 
definuje základní pojmy obecné psychologie 
rozumí souvztažnosti dědičných a naučených 

vlivů 

 pojmy osobnost, psychické 
procesy, stavy a vlastnosti 

 struktura osobnosti 

BI 
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propojí základní možnosti interpretace 
fungování lidské psychiky 

porovnává teoretické koncepty se svou vlastní 
osobností 

 jednoduché psychické procesy 
(vnímání, vědomí, paměť) 

 složitější psychické procesy 
(učení, myšlení, inteligence) 

 
Psychologie osobnosti 
 

Výstupy Učivo MV 
popíše a odůvodní základní koncepty 

psychologie osobnosti 
propojí navzájem základní teoretické modely 

psychologie osobnosti 
zváží nakolik jsou typologie osobnosti 

aplikovatelné v každodenním životě 

 psychologie osobnosti a její 
teoretické základy 

 typologie osobnosti 
 struktura osobnosti z pohledu 

psychologie osobnosti 

ZF 

 
 
Psychopatologie 
 

Výstupy Učivo MV 
vysvětlí základní přístupy k psychickým 

poruchám a nemocem 
orientuje se v klasifikaci psychických problémů 
porovnává výhody a nevýhody 

psychologického a psychiatrického 
přístupu 

 psychické poruchy a nemoci 
 možnosti terapie/léčby/medikace 

BI 

 
 
Pedagogika jako věda 
 

Výstupy Učivo MV 
zhodnotí místo pedagogiky mezi ostaními 

společenskovědními disciplínami 
zná základní rysy pedagogické metodologie 
zamýšlí se nad hlavními historickými koncepty 

výchovy a vzdělání 
orientuje se ve struktuře jednotlivých směrů 

pedagogického myšlení a výzkumu 
rozumí základním pojmům užívaným v 

pedagogice 
umí reflektovat teoretickou a praktickou stránku 

pedagogického myšlení 

 výchova, vzdělání, vzdělávání, 
Bildung 

 základní řešené otázky 
pedagogické teorie 

 pedagogický výzkum a jeho 
metodologie 

 nejdůležitější mezníky dějin 
pedagogiky 

 pedagogika a didaktika (obecná, 
oborová) 

ZF, D 
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5.11.7 Učební osnovy volitelného předmětu seminář ze základů 

společenských věd – Svět v pohybu 

 
 

1. Název předmětu, jeho zkratka a základní popis 
 
Seminář ze základů společenských věd  – Svět v pohybu (SZS) je volitelný předmět navazující na 
povinný předmět základy společenských věd. Je určen žákům se zájmem o celosvětové dění, 
mezinárodní vztahy, spolupráci a problematiku globalizace. 
 
2. Charakteristika SZS 
 
Cílem předmětu je informovat o životech lidí žijících v rozvojových i rozvinutých zemích a umožnit žákům 
pochopit souvislosti mezi jejich vlastními životy a životy lidí na celém světě; usnadnit porozumění 
sociálním, ekonomickým, politickým, environmentálním a kulturním procesům, ovlivňujícím životy lidí; 
rozvíjet dovednosti umožňující žákům aktivně se podílet na řešení problémů na místní, regionální, 
národní i mezinárodní úrovni; směřuje k přijetí zodpovědnosti za vytváření světa, kde mají všichni lidé 
možnost žít důstojný život podle svých představ. 
 
 
3. Klíčové kompetence v SZS – viz 5.11.1 
 
 
4. Výchovné a vzdělávací strategie SZS – viz 5.11.1 
 
5. Forma výuky SZS 
 

Ročník V VI VII VIII 
hodin týdně / z toho půlených 0 2 0 0 
 

organizace výuky Výuka probíhá ve dvouhodinovém bloku jednou týdně, skupinu tvoří 5 – 20 
žáků.  

 
organizační formy 
práce 

Vyučovací hodina; Diskuze; Beseda s odborníkem; Exkurze 

 
místo realizace Učebna; Externí pracoviště (v rámci exkurzí) 

 
6. Průřezová témata 
 
6.1 Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech  
• Globalizační a rozvojové procesy 
• Globální problémy, jejich příčiny a důsledky 
• Humanitární pomoc a mezinárodní rozvojová spolupráce 
• Žijeme v Evropě  
 
6.3 Multikulturní výchova 
• Základní problémy sociokulturních rozdílů 
 
6.4 Environmentální výchova 
• Člověk a životní prostředí 
 
6.5 Mediální výchova 
• Účinky mediální produkce a vliv médií 
 
 
 
7. Učivo, výstupy, mezipředmětové vazby předmětu  
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7.1  VI. ročník – téma: Problematika rozvoje 
 

Výstupy Učivo MV 
 žák objasní vztah mezi vývojem společnosti a 

klimatickými a geografickými podmínkami v průběhu 
světových dějin 

 žák hodnotí různé dimenze rozvoje a zkoumá různé 
způsoby chápání rozvoje. 

 žák hodnotí, zda je možné se na společném přístupu 
k rozvoji shodnout v rámci celého světa 

 žáci porovnají své náhledy na to, co je kvalitní život. 
 žák objasní pojmy etnocentrismus a kulturní relativismus 

a zaujme k nim stanovisko 
 žák vyloží vztah mezi pojmy národ a nacionalismus 
 žák na příkladech hodnotí pozitivní i negativní dopady 

globalizace 

 historické kořeny 
současného světa  

 rozvoj  
 globalizace 
 

ZSV, NN, 
ZF, Z 
 

 
7.2  V.ročník – téma: Globální problémy 
 

Výstupy Učivo MV 
 žák srovná různé podoby chudoby; uvažuje o možných 

strukturálních příčinách chudoby a hledá mezi nimi 
souvislosti; žák formuluje možná řešení problematiky 
chudoby a posoudí výhody a nevýhody různých forem 
podpory rozvoje 

 žák si uvědomuje nerovné rozložení příležitostí ve světě 
i ve svém bezprostředním okolí 

 žák objasní důvody rozdílného populačního chování 
v rozvinutých a rozvojových zemích; na příkladech 
uvede příčiny migrace ve světě; orientuje se 
v základních pojmech souvisejících s migrací; objasní 
negativní i pozitivní dopady migrace; reflektuje svůj vztah 
k domovu a vcítí se do situace, kdy by ho musel 
nedobrovolně opustit 

 žák objasní důležitost vzdělání v rámci rozvoje a popíše 
možné překážky dosažení vzdělání zejména 
v rozvojových zemích 

 žák rozlišuje mezi dílčí a celkovou změnou klimatu; 
objasní vliv lidské činnosti na změnu klimatu a uvede 
konkrétní příklady a důsledky; nalézá argumenty pro 
ochranu životního prostředí; formuluje možná řešení 
klimatických změn; shrne klíčová ustanovení 
dosavadních dohod o ochraně klimatu 

 žák vymezí rozdíl mezi biologickým pohlavím a 
sociálním vnímáním pohlaví; uvede příklady nerovného 
společenského postavení žen a mužů v jednotlivých 
kulturách a světových regionech 

 žák odvodí důvody pro existenci základní ochrany 
lidských práv; je motivován k diskuzi o lidských 
potřebách a právech každého jedince; vymezí pojem 
diskriminace a na příkladech uvedou její formy; hledá 
souvislosti mezi rozvojem, demokracií a naplňováním či 
porušováním lidských práv 

 žák na příkladech uvede důsledky válečných konfliktů 
pro stát, společnost, jednotlivce a přírodu; posoudí, které 
důsledky jsou nejzávažnější a proč; uvědomí si, že je 
žádoucí hledat neválečná řešení konfliktů; uvede 
příklady současných konfliktů ve světě; definuje pojem 

 chudoba 
 sociální nerovnost 
 demografický rozvoj a 

migrace 
 vzdělání 
 životní prostředí a 

udržitelný rozvoj 
 problematika genderu 
 lidská práva 
 světové konflikty a 

terorismus 
 politické procesy a 

rozhodování 

ZSV, Z, 
CH, Bi, 
NN 
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terorismus a teroristický čin a hledá možné příčiny tohoto 
jevu 

 žák charakterizuje různé formy politického uspořádání a 
na příkladech uvede, jako jsou tyto formy zastoupeny 
v jednotlivých regionech světa; objasní souvislost mezi 
politickým uspořádáním a rozvojem 

 
7.3  V.ročník – téma: Rozvojová spolupráce 
 

Výstupy Učivo MV 
 žák popíše různé nástroje, aktéry a oblasti rozvojové 

spolupráce na mezinárodní úrovni; vyjmenuje principy 
rozvojové spolupráce a zdůvodní význam aktivního 
zapojení příjemců této spolupráce; zaujme postoj 
k vlastnímu zapojení na poli rozvojové spolupráce 

 žák objasní, jaké důsledky má zadlužení rozvinutých i 
rozvojových zemí; navrhuje možná řešení 
mezinárodních dluhů a posoudí důležitost zapojení ČR 
do těchto řešení  

 žák si uvědomí, že podíl lidské práce zvyšuje hodnotu 
produktu; posoudí negativní i pozitivní důsledky 
světového obchodu na vlastní život; objasní pojem fair 
trade a uvědomí si přínosy nákupu fair trade zboží  

 rozvojová spolupráce a 
mezinárodní instituce 

 mezinárodní dluh 
 světový obchod a fair 

trade  

ZSV, Z 
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5.11.8 Učební osnovy volitelného předmětu Kurz znakového jazyka 
 

1. Název předmětu, jeho zkratka a základní popis 
Seminář Kurz znakového jazyka (SZNK) je určen žákům septim a oktáv se zájmem o rozvíjení 
komunikačních kompetencí v oblasti užívání českého znakového jazyka. 
 
2. Charakteristika předmětu SZNK 
Kurz znakového jazyka se zaměřuje na aktivní ovládnutí českého znakového jazyka, rozšiřování 
znakové zásoby v osvojovaných tématech, užívání správných gramatických tvarů a správné zařazení 
znaků (znakosled), porovnávání významu znaků, zvláště znaků stejného nebo podobného významu, 
správnou formulaci otázky a odpovědi.  
 
3. Klíčové kompetence v SZNK – viz 5.11.1 
 
4. Výchovné a vzdělávací strategie SZNK – viz 5.11.1 
 
5. Forma výuky SZNK 
 
ročník V VI VII VIII 
hodin týdně / z toho půlených 0 0 2 2 
 
organizace výuky Výuka probíhá ve dvouhodinovém bloku jednou týdně. 
 
organizační formy práce Vyučovací hodina, exkurze, beseda.  

 
místo realizace Učebna, externí odborná pracoviště. 

 
6. Průřezová témata SZNK – viz 5.11.1  
 
7. Učivo, výstupy, mezipředmětové vazby SZNK 
 
VII. – VIII. ročník  
 

Výstupy Učivo MV 
žák definuje termíny a uvědomuje si významové rozdíly 

(český znakový jazyk, znakovaná čeština, znaková řeč) 
žák definuje pojem sluchově postižení, umí klasifikovat a 

zná přístupy ke každé skupině (nedoslýchavý, ohluchlí 
a neslyšící)  

žák zná specifika chování a komunikace neslyšících 
žák se zamýšlí a umí bourat různé předsudky slyšících vůči 

neslyšícím  
žák pozná hlavní odlišnosti mezi českým mluveným 

jazykem, českým znakovým jazykem a znakovanou 
češtinou 

žák zná možnosti poskytování tlumočnických služeb pro 
neslyšící a orientuje se v důležitých organizacích a 
médiích neslyšících 

žák rozliší významy mezi gesty, znakovým jazykem a 
pantomimou 

žák umí přeložit jednoduché věty z psané češtiny do 
českého znakového jazyka 

žák zná a umí použít specifické znaky v českém znakovém 
jazyce 

žák umí používat a rozlišit mimiku dle typu věty 
žák zná základní pravidla pro vystoupení ve znakovém 

jazyce 

 základní terminologie 
 klasifikace sluchových 

postižení 
 kultura Neslyšících 
 předsudky a stereotypy 

slyšících vůči neslyšícím 
 tlumočnické služby, 

organizace a média 
neslyšících 

 základní znaky, 
gramatika a znakosled 
českého znakového 
jazyka; specifické znaky 
českého znakového 
jazyka 

 principy správného 
vystupování ve 
znakovém jazyce 

ČJL 
cizí 
jazyky 
ZSV 
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5.12 Základy filosofie – učební osnovy 
 
 
Obsah: 
 
 5.12.1 Učební osnovy povinného předmětu základy filosofie 

 5.12.2 Učební osnovy volitelného / nepovinného předmětu seminář z filosofie 

 

 

5.12.1 Učební osnovy povinného předmětu Základy filosofie 
 
 

„Cesta filosofie není od známého k neznámému, ale od neznámého ve známém k neznámému o 
sobě.“ (Pessoa) 
 
 

1. Název předmětu, jeho zkratka a základní popis 
 
„Neboť to nelze nijak povědět jako jiné nauky, nýbrž z hojného soubytí a soužití oddaného té věci 
najednou, jako plamen vznícený od vylétlé jiskry, vznikne to v duši a pak se již samo živí.“ (Platón) 
 
Základy filosofie (ZF) nabízí interpretaci některých kritických okamžiků dějin filosofického myšlení, 
orientaci v myšlenkovém světě vybraných myslitelů, úvodní znalost význačných textových památek a 
úvodní zkušenost vlastní filosofující reflexe, opíranou o živé úsilí tradice. Disponovaným žákům 
umožní osvojit si západní myšlenkovou tradici hlouběji, totiž jako zdroj vlastní životní orientace. 
 
 
2. Charakteristika předmětu 
 
„Filosofie není (jen) nauka, ale způsob života. Způsob života zaměřený na zrod pochopení; způsob 
života, který uzpůsobuje duši, aby byla prostředím, v němž se plamen poznání již sám živí. „Teorie“ 
není pouhou abstrakcí nebo dokonce nezávazným „teoretizováním“. Není ještě ani předběžným 
poznáním, kterého je nám třeba, abychom se mohli pustit do „praktické aplikace“. Teorie je čímsi 
mnohem základnějším. Na velké slavnosti bývali z okolních měst vysíláni hoi theóretikoi, „teoretici, 
diváci“, kteří měli za úkol pozorně a nezaujatě slavnost sledovat a doma ji pak svým vyprávěním 
zpřítomnit. Filosofie má být takovým svědeckým způsobem života. Filosofovo zpřítomnění pravdy, 
která se mu ukázala, může mít i podobu nauky, mathésis.“ (Kratochvíl) 

 
 
Předmět se snaží využít několika význačných rysů životního postoje studentů na sklonku 
gymnaziálního studia. Aneb, slovy tradice, zprostředkovat „hledání, ve kterém se vyčerpává 
opravdové mládí“. Cílem předmětu je otevřít studenty základním, stále živým, protože osobním, a tedy 
nutně v každé generaci opět a opět řešeným otázkám. Jeho obsahem jsou vybrané filosofické 
problémy, především jejich evokace a exposice. Výklad a diskuse o možných řešeních mají pomoci 
studentům orientovat se ve filosofických tématech, konkrétně ve zjevných a skrytých předpokladech 
současného pojímání světa a člověka, zejména v jiných formách poznání (vědě např.), a osobně 
v otázkách mravních a existenciálních.  
Výuka nemá studentům poskytnout zásobník problémů a zásobník jejich řešení, má jim však 
poskytnout příležitost naučit se kriticky myslet. Ale také nalézat inspiraci pro své životní zápasy, 
podporovat druhé v jejich růstu, pomoci ulehčit úděl přátelům, kteří si zrovna s něčím nevědí rady, 
anebo také jen vyznat se v sobě sama. 
Záměrem vyučujícího nemá být o filosofických problémech pouze referovat, ale jako problémy je 
v myslích studentů napomoci vytvářet. Produkce problémů je zároveň výzvou k jejich řešení. A 
protože tyto problémy nejsou pouhým hlavolamem, nýbrž odkrývají nesrovnalosti v bytí, jejich řešení 
nemůže mít charakter pouhé verbální explanace. Co by to znamenalo dobře žít je otázka, kterou má 
student nejen spekulativně poznat, ale i přímo okusit ve svém životě. 
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3. Klíčové kompetence v ZF 
 
Jaké klíčové kompetence aneb svobodná umění (dle ŠVP AG, Osm svobodných umění) přispívají k 
„úsilí o vytvoření co nejsoustavnější představy o tom, jak se věci k sobě mají, a to se zřetelem k tomu, 
že na základě takových představ jednáme“? (filosofie dle Sellarse) 
 
3.1 Kompetence k učení – žák chce a umí se učit (po celý život),  
v ZF je proto veden 
• k otevřenosti ke světu a své zkušenosti s ním, 
• ke zvídavosti, která plyne ze zvědavosti na skutečnost, z radosti nad pestrostí poznaného a 

z pokorné lásky k pravdě, 
• ke schopnosti rozpoznat a vylepšovat situace, ve kterých se učí sobě nejpřiměřenějším a vlastním 

způsobem, 
• ke schopnosti adaptovat způsoby životního učení jiných lidí, vč. jeho nejbližších, tj. zejména 

rodičů, prarodičů, přátel a kamarádů, vč. jeho učitelů a spolužáků, vč. těch autorů knih a jiných 
médií, kteří se pokoušeli sdílet své hodnotné znalosti, dovednosti, schopnosti a postoje, 

• k všestranné práci s daty, které jsou pro něho informacemi, zejména pak jejich hledání, třídění a 
zapracování do vlastního informačního systému, 

• ke schopnosti uvádění věcí do životních souvislostí, konkrétně pak k plánování a vytváření 
vlastního informačního systému (např. deníků, zápisků, knihovny, mediotéky, portfolia apod.), 
který svou strukturou předurčuje výběr osobně relevantních informací, 

• k aktivitě – nepřijímá hotové názory a postoje od učitele, ale buduje si vlastní poznání a 
porozumění tématu s pomocí učitele, spolužáků a vnějších pramenů, 

• k použití různých materiálů pro studium: textů, rozhovorů s moudrými lidmi, aktivačních pokusů, 
pobývání v prostředí (metoda zúčastněného pozorování), divácké zkušenosti filmových a 
divadelních scén, čtenářské zkušenosti klasické literatury apod. 

• k nacházení osobního vztahu k látce, k formulování vlastních otázek, které ho vnitřně motivují 
k dalšímu učení, 

• k zvláštní pozornosti k úkorným a k mezním situacím lidského života tak, jak o nich nalézáme 
svědectví v dějinách, civilizaci a kultuře, 

• k soustavné pozornosti a k všednímu životu, jeho (nejlépe) denní reflexi 
• protože „Základní forma výskytu tajemství je prostá nenápadnost.“ (Umlauf) 

 
3.2 Kompetence k řešení problémů – žák chápe problémy jako přirozenou součást našeho 
světa a snaží se je řešit (chápe je i jako příležitost),  
v ZF je proto veden 
• k smyslu pro překvapivost skutečnosti, 
• k rozlišování problémů pravých a problémů, jejichž řešení je implicitně obsaženo v zadání, 
• ke schopnosti řešit pravé, aporetické problémy, které nežádají manipulace s věcmi či s pojmy, ale 

proměnu toho, kdo je řeší, 
• k porozumění obtížím filosofického studia aneb proč filosofické problémy nelze – na rozdíl od 

„problémů“ každodenního obstarávání – převyprávět, 
• k vytváření schopnosti využívat jako zdroj informací různorodé prameny, které „in-formují“, které 

jsou použitelné k řešení problémů, 
• k plánování a rozvrhování životních aktivit, pozornosti k možnému, resp. budoucímu, 
• k nepředpojatému, kritickému a důslednému myšlení,  
• k uvážlivým rozhodnutím a jejich obhajobě, k nesení odpovědnosti za své jednání a rozhodování, 
• zejména k vlastnímu, myslivému přístupu ke skutečnosti, 
• protože „Je škodlivé číst o nějakém předmětu dříve, než jsme o něm přemýšleli sami, protože se 

s novou látkou vkrade do hlavy i nové hledisko na ni a cizí poměr k ní, a to tím snáze, že nás 
lenost a netečnost přímo vybízejí k tomu, abychom ušetřili námahu myšlení …“ (Schopenhauer) 

 
 
3.3 Kompetence komunikativní – žák chce a umí se vyjádřit (ústně, písemně, prostřednictvím 
různých technologií či jazyků) i reagovat na vyjádření druhých,  
v ZF je proto veden 
• k citu pro uplatňování vhodných prostředků komunikace podle životních situací, 
• k pravdivému, promyšlenému a taktnímu vyjadřování vlastních názorů a postojů, 
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• k práci s pojmem (argumentace) a s jazykem (styl), situačně vhodnému a jazykově i věcně 
správnému vyjadřování (vč. používání termínů v situacích odborného vyjadřování),  

• k práci s textem a s kontextem (interpretace), ke schopnosti s potěšením číst vydatné texty, 
zejména pak různé žánry textů filosofických a myslitelských (z oborů souvisejících, z teologie, 
z poesie, z metodologie a epistemologie vědy atd.) 

• ke schopnosti psát středně náročné texty různých akademických žánrů (výpisky a synopse, 
protokoly a referáty, eseje) a vytvářet vizualizace myšlení (mind-mapy, schémata, náčrty a grafy, 
tabulky), krátce myslet psaním – pečlivá formulace zde má posloužit jako projasňování myšlení, 

• k práci s vlastní zkušeností (reflexe) a s týmovým učením (dialog) a také s tradicí (klasická díla 
jako opory pro vlastní zkoumání, jako trvale přítomní učitelé) 

• ke zvyšování odolnosti vůči myšlenkové manipulaci, 
• protože „Kdybych věděl, že je to možné pro lidi napsat a povědět, udělal bych to.“ (Platón) 
 
 
3.4 Kompetence sociální a personální – žák chce a umí spolupracovat s druhými (i se sebou),  
v ZF je proto veden  
• k rozvíjení schopnosti kooperace, kooperativního učení, skupinové a týmové práce, 
• k rozvíjení schopnosti empatie a vstřícné otázky, 
• k utváření, rozlišování a sdílení systémů hodnot, zvyklostí a zkušeností, 
• k respektování různých názorů, hledisek a způsobů řešení, 
• ke schopnosti zastávat a rozvíjet stanoviska, 
• k zájmu o současnost i minulost vlastního národa i jiných kulturních společenství 
• k pozornému posouzení příčin a důsledků svého jednání pro osudy jiných lidí a lidských 

společenství, k odpovědnosti, 
• k upevňování vědomí přináležitosti k evropské kultuře a paměti evropských národů 
• k vnímání a oceňování odlišnosti mimoevropských kultur, 
• protože „Kde jsme, jsme-li pouze sami se sebou?“ (Arendtová) 
 
3.5 Kompetence občanské – žák chápe cenu a smysl dobrých zákonů, pravidel a tradic a 
dokáže je ctít,  
v ZF je proto veden 
• k respektování názorů druhých lidí, 
• k získávání orientace v aktuálním dění z hlediska principů lidského života,  
• k rozvíjení zájmu o veřejné záležitosti z pohledu společného dobra, 
• k úctě a přijetí smysluplných zvyklostí společenského života, 
• k pochopení vlastností dobrých, užitečných pravidel a ke schopnosti taková pravidla vytvářet i 

přesvědčit či přimět druhé, aby je akceptovali, 
• k pochopení problému práva na odpor a občanské neposlušnosti, 
• k chápání významu demokracie jako civilizačního nástroje, který umožňuje řadu veřejných i 

soukromých hodnot, 
• k ochraně tradice, kulturního a historického dědictví národa a společenství, ve kterých žijeme, 
• k hlubšímu, zvnitřnělému chápání tolerance vůči jiným způsobům společenského života, 
• k zodpovědnému rozhodování v otázkách, které mohou mít dopad na veřejný život, a k nasazení 

pro společné dobro, 
• protože „Lepší je zapálit alespoň malou svíčku než proklínat tmu.“ 
 
3.6 Kompetence pracovní – žák je šikovný a dokáže se uplatnit (řídí sám sebe, případně i 
druhé),  
v ZF je proto veden 
• k pochopení úlohy práce a pracnosti v životě a v myšlení, 
• k pochopení role různých způsobů myšlení v práci (prostřednictvím orientace myšlení na pravdu 

věcí, na dobré jednání, na dobré dílo), 
• k porozumění cyklu řízení práce, tedy k plánování, organizaci, sledování a vyhodnocení svého 

postupu, 
• k porozumění a k stanovování vhodných cílů práce, 
• k rozpoznání svých přirozených předpokladů a talentů, 
• k úvaze nad žádoucími rysy svého budoucího pracovního života, 
• k poznávání a posuzování každodenních situací a událostí ve vzájemných vazbách a širších 

souvislostech, 
• k zvnitřnění práce a jednání, k přiměřené podobě starosti a starání se o věci, k přijetí hodnoty 

kontemplace, 
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• k nacházení rovnováhy pracovního a jiného (soukromého, vnitřního) života, 
• protože „Život – to je kázeň, práce a vážné hledání pravdy.“ (K. Čapek) 
 
3.7 Kompetence existenciální – žák ((nejen v případě krize) dokáže (opakovaně) hledat a 
obhajovat smysl své činnosti a existence,  
v ZF je proto veden 
• k reflexi nesamozřejmosti a křehkosti lidské existence, 
• k pěstování bdělosti (stoická prosoché) jako netriviální formě vědomého prožívání života, 
• k zvláštní pozornosti k mezním úkorným situacím lidského života tak, jak o nich nalézáme 

svědectví v dějinách, civilizaci a kultuře, 
• k porozumění smyslu pro kontemplaci v evropské tradici a v tradicích mimoevropských, 
• k vědomí, že se na cestě filosofie stáváme jinými a víme o tom, zakoušíme to, jednáme a myslíme 

podle toho, 
• protože „Jak zcela být, když skoro nevíme a téměř jsme?“ (Holan) 
 
3.8 Kompetence akademické – žák disponuje určitým okruhem znalostí a je si vědom 
souvislostí, které snad představují z hlediska okamžitého praktického využití určitý luxus, ale 
zájem o ně je zdůvodněn kulturně, historicky, duchovně apod.,  
v ZF je proto veden 
• k vědomí důležitosti a potřebnosti reflexe evropské tradice myšlení, 
• k úvodní znalosti základních termínů, myšlenkových postupů a naukových stanovisek dějin 

filosofie 
• protože „opravdu vzdělaný je ten, kdo ví, jak se to má se světem vcelku – jakkoli nedokonalé 

může být takové vědění“ (Palouš) 
 
 
4. Výchovné a vzdělávací strategie ZF 
 
„Učednická léta v pravém slova smyslu jsou léta, kdy si osvojujeme umění žít. Systematicky 
rozvrženými pokusy poznáváme zásady tohoto umění a nabýváme schopnosti podle nich volně 
postupovat.“ (Novalis) 
 
Vyučující se pokoušejí o filosofující způsob výuky, nebo, lépe, když to dovolují disposice studentů, o 
filosofickou výuku, která chce být orientována k celku a celkovosti. Výuku, která předvádí živé tázání a 
… žitou pochybnost. Výuku, která usiluje o ekonomii důležitého a která se proto drží „věcí života“, je 
určována reflektovanou životní praxí a jí je odpovědna. Je v zásadě fenomenologická, protože se 
snaží vycházet z činěné zkušenosti a výkladem odkrývat pojmové principy i poukazovat za ně, 
k nepředmětnému poznání, k metafysice lidského života založené na postřehu aktu bytí (sv. Tomáš). 
 
Jednotlivé skupiny klíčových kompetencí jsou obecně rozvíjeny tímto způsobem: 
 
 způsob, jakým jsou kompetence rozvíjeny 
kompetence k učení Učitel vede žáky k zodpovědné a kritické práci s primárními i 

sekundárními zdroji informací, využívá metod, které poskytují žákům 
osobní zkušenost, umožňují vytvořit si vlastní úsudek a přirozeným 
způsobem ovlivňují jejich postoje a jednání (prezentace témat 
odborné literatury, samostatná i skupinové práce, dialog, diskuse, 
besedy, účast v soutěžích, řešení problémů apod.). 

kompetence k řešení problémů Učitel vede žáky k porovnávání odborných názorů, mediálních 
informací a vlastních zkušeností, k vyhodnocování získaných 
informací, k samostatnému uvažování a řešení problémových otázek 
(řízený rozhovor, diskuse, studium materiálů apod.). 

kompetence komunikativní Učitel vede žáky k aktivní účasti ve výuce, odpovídající prezentaci 
poznatků, při individuálních výstupech (biografické medailónky, 
referáty z odborné literatury) se žáci navzájem hodnotí, což rozvíjí jak 
jejich schopnost přijímat kritické názory druhých, tak dovednost 
hodnotit získané informace a formulovat kritiku. 

kompetence sociální  
a personální 

Učitel předkládá a navozuje situace, které vedou k utváření vědomí 
vlastní identity a identity druhých lidí, k rozvíjení realistického 
sebepoznávání a sebehodnocení, k akceptování vlastní osobnosti i 
osobností druhých lidí. Učitel dohlíží na to, aby žáci své teze vždy 
zdůvodňovali a dokázali se konfrontovat i se zastánci jiných, či 
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opačných názorů.  
kompetence občanské Učitel nabízí příležitosti a témata k pochopení práv a povinností 

jednotlivce ve společnosti – vede žáka k hledání paralel mezi 
minulými a současnými událostmi, k poznání a pochopení kořenů 
evropské civilizace a kultury. Učitel vede žáky ke kritické úctě 
k tradici. 

kompetence pracovní Učitel vede žáky k odpovědnému přístupu k zadaným úkolům, 
prostřednictvím problémových úkolů, referátů atd. rozvíjí u žáků 
schopnost pracovat s různými zdroji informací. Učitel pomáhá žákům 
rozvíjet schopnost hodnocení práce ostatních, které citlivě zahrne 
konkrétní klady i zápory dané práce.  

kompetence existenciální Učitel vede žáka (na základě studia odborných textů, četby populárně 
naučné i krásné literatury, exkurze, filmu atd.) k reflektování 
existenciálních zkušeností. 

kompetence akademické Učitel motivuje pozitivní postoj žáka k významu filosofického poznání 
pro vzdělanost. 

 
 
 
5. Forma výuky 
 
ročník VII VIII 
hodin týdně / z toho půlených 2/0 3/1 
 
organizace výuky Základy filosofie se vyučují v septimě společně v celé třídě, v oktávě je jedna 

ze tří hodin půlená. Tato hodina je věnována podrobnému čtení kratších 
doprovodných textů, diskusím, či překladům cizojazyčných odborných 
filosofických textů do češtiny (příprava na přijímací zkoušky z humanitních 
oborů). Dále také individuálnějším aktivitám, např. zpětné vazbě 
k odevzdaným esejím. Výuka v jednotlivé třídě je realizována většinou jedním 
vyučujícím. Výuka dvoučlenným týmem se realizuje v závislosti na 
podmínkách a možnostech školy tam, kde je to pedagogicky výhodné (např. 
v situaci strategických her, týmových projektů, prezentací apod.). Při větších 
jednorázových aktivitách (disputace, obhajoby maturitních prací…) je přizvána 
odborná veřejnost. 

 
organizační formy 
práce 

Vyučovací hodina s prvky přednášky, semináře i tvůrčí dílny, veřejně 
přístupné disputace, případové studie, exkurse, projekty, besedy, program 
domácí četby. 

 
místo realizace Učebna, školní prostory, knihovna, domácí koutek. 
 

 
 
6. Průřezová témata 

 
6.2 Výchova demokratického občana – „znám sílu a slabiny demokracie a dokážu se o 
demokracii aktivně zasadit“ 
Tematické okruhy integrované v ZF jsou 
• občan, občanská společnost a stát 
• principy demokracie – způsob rozhodování 
 
6.3 Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech – „jsem Čech a zároveň 
Evropan a znám přínos i rizika globalizace“ 

Tematické okruhy integrované v ZF jsou 
• jsme Evropané 
 
7. Učivo, výstupy, mezipředmětové vazby (MV) 
 
7.1 VII. ročník 
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VII. ročník – téma: Člověk jako homo quarens, problém objevování, formulace a (osobně či 
intersubjektivně definitivní) řešení filosofických problémů 
 

Výstupy Učivo MV 
 pochybuje o platnosti zdánlivě samozřejmých mínění 

rozumí, proč kultivovaná skepsis umožňuje pochopit 
skutečnou hloubku tázání po povaze skutečnosti 

 rozezná a posléze i ve svých vlastních životních situacích 
objevuje a řeší pravé i nepravé (triviální) problémy 

 uvede konkrétní příklady důležitosti a existenciální 
naléhavosti filosofického tázání 

 uvede příklady sebepochopení filosofů a okomentuje 
základní rysy filosofického diskursu 

 orientuje se v nejčastějších přístupech k otázce „dobrého 
života“  

 co je hermeneutika 
 jak interpretovat texty, 

jak protofilosofické 
texty 

 co je otázka, druhy 
tázání, kde a proč lze 
použít „metodu“ 

 co je paradigma a kdy 
je třeba tvůrčí 
destrukce 

 chrestomatie 
sebepochopení antické 
filosofie 

 Odysseus a statečné 
hledání pravdy 

ZSV 
Z 
Mat 
ČJL 
NN 

 
VII. ročník – téma: Předpoklady filosofie, řecké prvomyslitelství a protofilosofie 
 

Výstupy Učivo MV 
 charakterizuje mythopoetický vztah člověka ke světu, 
 orientuje se řecký mythos, zná jeho zdroje a smysl různých 

podob ztvárnění mýtu (epického, dramatického) 
 mýtické myšlení mimo řecký okruh, 
 objasní civilizační a kulturní předpoklady filosofie v Řecku 

(antická obec, náboženství, oikos) 
 objasní termíny mythos, epos, logos, históriá, arché, 

hypokeimenon, apeiron, arithmos, logos, to fronein, einai, 
Zenónovy aporie, rhizómata, sfairos, nús, atomos 

 Gilgámeš a smrtelnost 
 Homérova Ilias a pojetí 

lidského údělu 
 Hésiodos, Erga kai 

hémerai a cyklický čas 
života 

 Sofoklés, Antigona a 
tragédie jako poznání 
vlastních mezí 

 Vernant, J. P.: Počátky 
řeckého myšlení, Praha 
1993 

 de Coulanges, F.: 
Antická obec, Praha 
1998 

 Herakleitos,  
 Elea,  
 Empedoklés, 

Anaxagorás,  
 atomisté 
 Hussey, E. 

Presokratici. Praha, 
1997 

 

ČJL 
Z 
EV 
NN 
 

 
VII. ročník – téma: Sofistika, sókratovské Dobro a raný Platón 
 

Výstupy Učivo MV 
 uvede nejvýznamnější témata raných platónských dialogů, 
 vyloží a předvede schopnost dialogu a diairése, 
 vysvětlí základní rysy pojmového myšlení a Platńova 

konceptu idejí, 
 objasní termíny polis, sofisma a sképsis, fainomenon, idea, 

methexis, epistémé, areté,  
 uvede principy výstavby dialogů 

 rané dialogy, 
 situační etika, tragédie,  
 Sókratés jako 

symbolon,  
 integrace životních 

aktivit tázáním po 
Dobrém 

 Graeser, A. Řecká 
filosofie klasického 
období. Praha, 2000 

NN 
EV 
ZSV  
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VII. ročník – téma: Pozdní Platón a Aristoteles, jeho theorétická a praktická filosofie 

 
Výstupy Učivo MV 

 pochopí různé výklady platónských idejí,  
 interpretuje platónská podobenství, je schopen rozlišit čtyři 

druhy jsoucen a čtyři druhy duševních stavů,  
 zaujme postoj k argumentům o nesmrtelnosti duše,  
 zná a prakticky využívá pojetí spravedlnosti u obce a 

jednotlivce, 
 rozumí distinkci „první“ a „druhé“ filosofie, novému založení 

logiky a metodologie vědění, 
 vyloží Aristotelův způsob kategorisace, pojmy usiá, to ti én 

einai, příčiny, energeiá a dynamis, duše, mohutnosti a 
jejich předměty 

 sofiá a fronésis,  
 objasní čím je filosofie „praktická“, theória a praxis, vztah 

blaženosti a přátelství 
 soustava a souvislost areté, vztah k politiké,  
 je schopen komentovat Aristotelovu metodu analýzy 

umělecké tvorby 

 dialogy 
 Akadémie a Lykeion 
 aristotelský textový 

kánon 
 Graeser, A. Řecká 

filosofie klasického 
období. Praha, 2000 

 F. Novotný, O 
PLatónovi 

ČJL 
OV 
NN 
EV 
Z 

VII. ročník – téma: Filosofické mezisvěty helénismu, novoplatónismus a Plótinos 

 
Výstupy Učivo MV 

 pochopí situaci pozdně antické filosofie a kultury,  
 interpretuje pojmy pneuma, ataraxiá, mathesis – meleté – 

askésis, hedoné, fysiké, to hen, emanační schema, 
katharsis, ekstasis, haplósis, 

 ohodnotí pozdně antickou náboženskou situaci, 

 stoa poikilé 
 Epikuros 
 skeptické proudy a 

jejich argumenty 
 středoplatónská 

filosofie, Plútarchos 
 Plótinos 
 Porfyrios, Proklos,  
 stopy novoplatonismu 

v západní filosofické 
tradici 

 J. M. Rist, Stoická 
filosofie, Praha 1998 

ČJL 
OV 
NN 
EV 
Z 

VII. ročník – téma: Setkání křesťanské zvěsti a filosofie, latinská patristika a scholastika úsvitu 
středověku 

 
Výstupy Učivo MV 

 pochopí různé podoby formování křesťanské nauky,  
 interpretuje čtveřinu stupňů: křesťanský mythos, pistis, 

filosofie, gnose 
 objasní řeckou theologickou terminologii, 
 vyloží pojmy duše, vůle, iluminace, čas a věčnost, dilatace, 

dějiny, obec Boží, Eriugenovo pojetí čtveré „přírody“, 
člověka jako „dílny světa“, dvojí interpretaci Anselmova 
důkazu boží existence 

 komentuje metodu scholastiky 

 Klémens Alexandrijský 
 Órigenés,  
 řecká patristika, 

Areopagita 
 Aurélius Augustinu, 
 Boethius,  
 karolinská renesance, 

Eriugena 

ČJL 
OV 
NN 
 

 

7.2. VIII. ročník 

 
VIII. ročník – téma: Recepce a transcendence Aristotela v myšlení scholastiků 
 

Výstupy Učivo MV 
 popíše situaci filosofie a theologie vrcholného středověku, 

problém univerzálií,  
 aristotelské texty 

prostřednictvím 
ČJL 
OV 
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 vyloží Abaelardův konceptualismus, a intencionální etiku,  
 ilustruje vznik univerzit a vliv řádů tématy z dějin 

filosofických disputací, 
 okomentuje proměnu základních nauk v pojetí Tomáše 

Akvinského: uskutečnění, podstata, příčina účinná, 
analogický pojem jsoucna, essentia a actus essendi, 
„cesty“, etika, založení theologie, 

 okomentuje eckhartovské „Nic“, rozlišení božství a Boha, 
ponechavost 

arabské a židovské 
filosofie 

 Abaelard, 
 Albert Veliký a 

Bonaventura 
 Tomáš Akvinský, 
 Eckhart, 
 Sokol, J., Mistr Eckhart 

a středověká mystika. 
Praha: Zvon, 1993, s. 
9-73 

 Pieper, J. Scholastika. 
Praha: Vyšehrad, 1993.  

 Pieper, J. Tomáš 
Akvinský: život a dílo. 
Praha: Vyšehrad, 1997 

 

NN 
 

 
VIII. ročník – téma: Proměna scholastiky raně novověké myšlení 
 

Výstupy Učivo MV 
 vysvětlí renesanci antických ideálů, uvede významné 

humanisty  
 pojetí individuace, jsoucna, intuice a abstrakce, primát 

vůle, terminismus, pojem vědy, paradox svobodné vůle  
 rozklad scholastiky  
 nová metodologie vědy: experiment testuje matematicky 

formulovanou hypotézu 
 idoly,  
 obnova (barokní) scholastiky 

 odsouzení z roku 1277,  
 Duns Scotus 
 Ockham, 
 Burian, 
 Cusanus, 
 obnova platonismu, 

renesance, 
humanismus 

 Galileo, 
 Bacon 

NN 
EV 
OV 
Z 

 
VIII. ročník – téma: Kontinentální racionalismus, empirismus 17. a 18. století, podoby 
osvícenství 
 

Výstupy Učivo MV 
 vysvětlí Descartův „nový počátek“, pojem „clara et 

distincta“, metodickou skepsi, analytickou metodu,  
 objasní ideu nekonečné a nestvořené substance, res 

extensa a res cogitans, pravdivost Boží, „prozatímní“ etika, 
Deus sive natura, atributy, geometrická metoda v etice, 
monáda, apercepce, pojetí individuace, princip 
vyloučeného třetího 

 Hobbesova teorie jazyka, Lockeho idea, sensace, kvality, 
reflexe, Berkeleyho „zrušení světa“, Humeovo „zrušení 
duše“, imprese a ideje, kritika obvyklého pojmu příčinnosti, 
skandál filosofie, cit v etice, pojem náboženství 

 projekt Encyklopedie, tzv. filosofický materialismus 

 Descartes,  
 Spinoza,  
 Leibniz, 
 Hobbes, 
 Locke, 
 Berkeley, 
 Hume, 
 Voltaire, 
 Rousseau 

NN 
EV 
OV 
Z 

 
VIII. ročník – téma: Kant a jeho Kritiky, německý idealismus a problémy pohegelovské filosofie 
19. století 
 

Výstupy Učivo MV 
 vysvětlí předkritické období, transcendentální estetika, 

analytika, dialektika, teleologičnost přírody, kategorický 
imperativ, mravní autonomie, náboženství v mezích 
pouhého rozumu, estetické soudy 

 kantovský odkaz, já vs. ne-já, idealita jako realita, vědomí, 
absolutní bytí, od já k absolutní identitě, příroda a duch, 
Weltalter, negativní a positivní filosofie, Fenomenologie 
ducha, these-antithese-synthese, dějiny jako vývoj 
sebeuvědomění absolutního ducha, pán a rab, nešťastné 

 Kant, 
 Fichte, 
 Schelling, 
 Hegel, 
 Marx, 
 Schopenhauer, 
 Mill, 
 pozitivismus, 

pragmatismus,  

NN 
EV 
ZSV 
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vědomí, konec filosofie, Systém encyklopedie 
 reakce mladohegelovců, tradice starohegelovských 

„systematiků“, Marxova teorie odcizení, práce jako akt 
sebevytváření, Schopenhauerovo pojetí světa jako 
„představy“, utilitarismus, pozitivismus, pragmatismus, 
Nietzscheho morální výklad světa a jeho kritika 
v perspektivismu, Vůle k moci, nadčlověk, Bergsonův élan 
vital, „trvání“ 

 Nietzsche, 
 Bergson, 

 
VIII. ročník – téma: Myšlení existence a metody ve filosofii 20. století, soudobá myšlenková 
situace 
 

Výstupy Učivo MV 
 vysvětlí Kiekegaardovo dvojí pojetí existence, pojem 

úzkosti, „objímající“, mezní situace, existence předchází 
esenci, nevolnost, mýtus o Sisyfovi, „jmění“ a bytí, naděje 

 popisná a transcendentální fenomenologie, epoché a 
redukce, Krize, existenciální fenomenologie, „pobyt“, čas, 
jazykové hry, etické výrazy, falsifikace, kritika totalitarizmu 
ve filosofii a ve společnosti, 

 kritika modernity v myšlení, umění a civilizaci; 
vědotechnika, normalita, moc a totalitarismus, osvícenský 
rozum, postmoderní dekonstruktivismus 

 Kiekegaard 
 Jaspers 
 Sartre, 
 Camus, 
 Marcel, 
 Husserl,  
 Heidegger, 
 novopositivismus a 

filosofie jazyka, 
 Wittgenstein, 
 Popper, 
 Derrida, Rorty 

NN 
EV 
ZSV 
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5.12.2 Učební osnovy volitelného / nepovinného předmětu seminář z 

filosofie 
 
 
1. Název předmětu, jeho zkratka a základní popis 
Seminář z filosofie (SFI) je volitelný předmět, navazující na předmět základy filosofie a určený 
především žákům se zájmem o filosofii, nebo obecně humanitní obory. Obsah semináře je součástí 
profilové maturity v oblasti Základů filosofie a Semináře z filosofie. 
 
2. Charakteristika předmětu SFI 
Cílem předmětu je poskytnout studentům s vážnějším zájmem o filosofii prostor pro bližší seznámení 
s řemeslem filosofické interpretace a jejím kreativním rozváděním. Tento přístup je v běžných 
hodinách užíván jen omezeně s ohledem na možnosti cca třicetičlenného kolektivu. U profilové 
maturity je reflexe textu důležitou součástí zkoušky. Obsahově se seminář v maturitě odráží v jedné 
až třech otázkách. Druhým důležitým bodem je soustavná práce na maturitních esejích. Absolvování 
tohoto semináře není podmínkou k přistoupení k maturitě, nicméně účast maturantů ze ZF na 
semináři je důrazně doporučována zvláště z důvodu intenzivní práce na maturitních esejích. 
 
3. Klíčové kompetence v semináři z filosofie SFI – viz 5.12.1 
 
4. Výchovné a vzdělávací strategie SFI – viz 5.12.1 
 
5. Forma výuky SFI 
 

ročník V VI VII VIII 
hodin týdně / z toho půlených - - 2 2 

 
organizace výuky Výuka probíhá ve dvouhodinovém bloku jednou týdně, skupinu tvoří 5–20 

žáků.  
 

organizační formy 
práce 

Vyučovací hodina; součástí hodiny je interpretace domácí četby, diskuse nad 
textem, výklad učitele, obhajování či rozporování nějaké teze, referáty, 
prezentace seminárních prací, přednášky externistů a dobrovolná účast na 
doprovodných kulturních akcích ve večerních hodinách 

 
místo realizace Učebna, místa konání jednotlivých kulturních akcí 

 
6. Průřezová témata SFI – viz 5.12.1  
 
7. Učivo, výstupy, mezipředmětové vazby SFI  

 
 

Výstupy – 7. a 8. ročník Učivo MV 
 Vysvětlí pojem retribuční spravedlnosti, rozumí mu v 

kontextu poválečných dějin, formuluje některé základní 
otázky filosofie práva a samostatně je promýšlí 

 Vysvětlí základní rysy postmoderny a vztah mezi 
modernou a postmodernou 

 Orientuje se v základních tématech tzv. Frankfurtské 
školy, samostatně reaguje na její analýzu totalitních 
režimů a kritiku masových médií 

 Zná některé představitele křesťanské filosofie 20. stol. a 
dokáže formulovat jejich základní otázky a témata 

 Samostatně promýšlí daná témata politické filosofie, 
zamýšlí se nad pojmem spravedlnosti, určuje její 
základní pilíře 

 Zná základní problémy analytické filosofie, dokáže je 
srozumitelně vyložit 

 Filosofie práva, 
retribuční 
spravedlnost, Komise 
pro pravdu a usmíření 

 Postmoderní filosofie 
– Foucault, teorie 
moci, panoptikon, 
Derrida, 
dekonstrukce, 
Lyotard, konec 
velkých příběhů, 
kritika moderny 
 

 Frankfurtská škola – 
Adorno, Horkheimer, 
Benjamin, 
D.Bonhoeffer 

ZSV 

D 



5.12 Základy filosofie 

  

 Křesťanská filosofie 
20. st. – R. Guardini, 
K. Rahner, D. 
Bonhoeffer 

 Politická filosofie – 
ideál rovnosti, rovnost 
vs. stejnost, 
tolerance, 
ekumnismus 

 Analytická filosofie – 
Russel, Wittgenstein 

 

 



5.13 Fyzika - učební osnovy 
 
Obsah: 
 

 5.13.1 Učební osnovy povinného předmětu 1 

 5.13.2 Učební osnovy volitelného předmětu Chyba! Záložka není definována. 

 

5.13.1 Učební osnovy povinného předmětu fyzika 
 
 

1. Název předmětu, jeho zkratka a základní popis 
 
Fyzika (Fy) patří mezi přírodní vědy a řízena přírodními zákony v součinnosti s ostatními přírodními vědami 
má bezprostřední vliv na život člověka v každém okamžiku. 
 

Ať se díváme kamkoliv a jakkoliv hluboko, nikde nevidíme rozpor 
mezi náboženstvím a přírodní vědou, nýbrž v rozhodujících 
bodech vidíme plný souhlas. Náboženství a přírodní věda se 
nevylučují, jak se mnozí v naší době domnívají nebo obávají, 
nýbrž se doplňují a podmiňují navzájem. - Uvažování věřícího 
Bohem začíná, uvažování fyzika Bohem končí. Max Planck 

 
 
2. Charakteristika předmětu 
 
„Od fyzikálních pojmů přes fyzikální zákony k fyzikálním principům a k poznání světa.“  
 
 
3. Klíčové kompetence ve Fy 
 
3.1 Kompetence k učení - žák chce a umí se učit (po celý život),  
 ve Fy je proto veden 

• ke zkoumání přírodních skutečností a jejich souvislostí s využitím různých empirických metod 
poznávání (pozorování, měření, pokus); 

• ke kritickému posouzení výsledků takto získaných, k vyvozování z nich vyplývajících závěrů 
včetně jejich praktického využití;  

• k uvádění jednotlivých poznatků do souvislostí, propojení poznatků z různých oblastí poznání 
do širších celků a tedy k vytváření komplexnějšího vnímání přírodních věd; 

• k hledání vhodných pomůcek, metod a strategií pro učení, jeho vlastnímu plánování 
a organizování; 

• ke kritickému zhodnocení výsledků vlastního učení a k ochotě věnovat se celoživotnímu studiu; 
  
 učitel 

• ukázkami konkrétních technických aplikací matematické přesnosti a spolehlivosti a podněcováním 
žáka k vlastním jednoduchým výpočtům motivuje jej k osvojení si základů kvantitativní gramotnosti; 

• uchopováním žákovy denní reality z fyzikálního pohledu rozšiřuje jeho obzor o znalosti 
a dovednosti technické a fyzikální, podněcuje jeho zvídavost a rozšiřuje jeho poznávací potenciál; 

• vede žáka k práci s nejrůznějšími zdroji informací a informačními technologiemi;  
• kombinací otázek a úloh různé složitosti a délky řešení včetně krátkých numerických výpočtů 

zpaměti posiluje žákovu schopnost soustředit se;  
• srovnáváním dat z různě věrohodných zdrojů učí žáka nutnosti ověřovat data a vede ho 

k opatrnému a kritickému pohledu na zdroje informací;  
• trvalou připomínkou otevřenosti vědeckých faktů veřejné kontrole a podporou skupinové práce 

probouzí v žákovi touhu po pravdě a pravdivosti obecně;  
• trvalými poukazy na omezenost modelových situací a složitost skutečnosti pomáhá v utváření 

kladného vztahu k vědění a studiu i v těch sférách, které žáka přesahují, zbavuje ho strachu 
z neznámého a cizího;  



• opakovanými poukazy na formální podobnost objevovaných vztahů vede žáka k samostatnému 
nalézání souvislostí různé šíře;  

• odkazy k fyzikálnímu zázemí každodenní technické reality v něm posiluje vědomí fyzikálního 
myšlení jako konstituujícího proudu evropské civilizace; 

 
 
 
3.2 Kompetence k řešení problémů - žák chápe problémy jako přirozenou součást našeho světa 

a snaží se je řešit (chápe je i jako příležitost),  
 ve Fy je proto veden 

• ke schopnosti vyhledat potřebné informace k řešení problému, schopnost problém řešit k řešení 
využívat spolupráci; 

• k vyhledávání různých variant řešení s využitím vlastního úsudku a zkušeností; 
• k potřebě klást si otázky o principu, průběhu přírodních procesů a k hledání adekvátních odpovědí; 
• ke schopnostem obhajovat svá rozhodnutí a k uvědomění odpovědnosti za ně; 

 
 učitel 

• trvalým navozováním fyzikálních problémů buduje v žáku pozitivní přístup k problémovým situacím 
obecně a vede jej ke strukturaci problému;  

• vhodnými poukazy k fyzikálnímu modelu jako silnému nástroji řešení reálných situací učí žáka 
odlišit podstatné od nepodstatného;  

• přístupem odlišným od verbálně komunikativního vede žáka k vědomému uplatňování základních 
myšlenkových operací logických namísto verbálních;  

• vstřícným postojem k odpovědím podporuje žáka v hledání řešení rozmanitými cestami a rozšiřuje 
jeho rejstřík technik, jak se řešení dobrat;  

• cení intuitivní přístupy, podporuje je odkazy k podobné povaze některých objevů a zásadně 
nechává žákům pootevřený prostor pro nápad; 

• systematicky učí žáka nahradit reálnou situaci zjednodušeným modelem;  
• smiřuje žáka s jeho chybným řešením a posiluje v něm vědomí, že chyby jsou nutným a cenným 

zdrojem poučení;  
• trvale žáka vede k přísnému rozlišení modelu od reality, upozorňuje ho na úskalí spojená s úzce 

vědeckým pohledem na svět a vhodnými odkazy mu pomáhá vytvářet si co nejbohatší rejstřík 
interpretace skutečnosti;  

• trvalým poukazem na chybu měření a vyžadováním údaje o přesnosti měření při každé kvantitativní 
zmínce upozorňuje žáka na nejistotu jako nedílnou součást poznání a učí jej pozitivnímu přístupu 
k vlastní nedokonalosti;  

• probouzí v žákovi úctu k vlastním schopnostem poznání a pokoru před skutečnostmi, které nejsou 
ve vědeckém myšlenkovém schématu vysvětleny;  

• důsledným vyžadováním obecných řešení podporuje v žákovi vědomí nutnosti hledat i v životě 
řešení, která upřednostňují zájem obecný před dílčím;  

• pravidelnými odkazy k obecnosti, kráse a univerzalitě fyzikálních zákonů podporuje v žákovi touhu 
k hledání takových řešení osobních situací, která jsou velkorysá, elegantní a vnášejí 
do problémových situací harmonii a mír; 

 
3.3 Kompetence komunikativní - žák chce a umí se vyjádřit (ústně, písemně, prostřednictvím 

různých technologií či jazyků) i reagovat na vyjádření druhých,  
 ve Fy je proto veden 

• k naslouchání druhým lidem, účinnému zapojení do diskuse a kritickému posouzení argumentů 
druhé strany; 

• k přesnému a logicky uspořádanému vyjadřování a argumentaci, používání správných odborných 
termínů, symbolů a fyzikálních veličin a jednotek; 

• k využívání informačních a komunikačních prostředků pro svůj rozvoj a k aktivní komunikaci 
s okolním světem; 

 učitel 
• vytváří komplexní pohled na matematické, přírodní, filosofické a všeobecně kulturní jevy; 

  
• posilováním prvků soustředěné skupinové práce vede žáky k zážitku věcné, efektivní, neemotivní 

komunikace;  
• věcným a nezaujatým hodnocením žákovských vstupů a vyjádření vede žáka důsledně 

ke korektnímu zacházení s vědeckou informací tak, aby se učil vědeckému sdělení elementárně 
porozumět, popř. je nezkresleně tlumočit;  



• moderováním žákovských debat a prezentací myšlenkových přístupů učí žáka laskavě, ale pevně 
schopnosti rozlišit, zda vědeckému sdělení rozumí, trénuje v něm ctnost mlčet tam, kde sdělení 
nerozumí, a posiluje jeho schopnost vnímat nezasvěcenou a nekompetentní komunikaci jako 
asociální a nebezpečnou;  

• trvalými poukazy na přibližnost vědeckého poznání a povinnost testovat a vyvracet vědecké 
hypotézy učí žáka chápat i diskusi jako příležitost spíše nalézt nedostatky ve vlastním úhlu pohledu 
než dokazovat svůj názor;  

• ceněním (i chybných) kritických poznámek, vyzdvižením oprávněnosti námitek žáků v konkrétních 
situacích, vracením těch, kdo se zmýlili, ihned zpět do debaty učí žáka nediskvalifikovat předem 
chybující a obecně vnímat všechny účastníky diskuse ne jako protivníky ohrožující jeho pravdu, 
nýbrž jako partnery, kteří jej obohacují a s nimiž se nenásilně a v příznivé atmosféře dobírá pohledu 
obecnějšího a úplnějšího; 

 
3.4 Kompetence sociální a personální - žák chce a umí spolupracovat s druhými (i se sebou),  
 ve Fy je proto veden  

• k utváření pozitivní představy o sobě samém, k důvěře, úctě i sebeúctě; 
• k respektování různých názorů, hledisek a způsobů řešení; 
• k objevení smyslu společenství a jeho zákonitostí, k vědomému zapojení do společenství - 

k atmosféře spolupráce; 
• k objektivnímu posouzení příčin a důsledků svého jednání; 

 
 učitel 

• poukazem k smyslu a estetické kvalitě fyzikálních principů posiluje v žáku přesvědčení, že bytí má 
smysl, vyjevuje ho zvídavému duchu a je krásné, a tím v něm přiměřeně probouzí pocity dobra a 
krásna a vede jej k úctě k životu a potřebě lásky a harmonie jako kvalit prostředí, v němž žije;  

• upozorňuje na přesah základních fyzikálních zákonů a jejich vztah k osobnímu lidskému hledání a 
dotazování;  

• častým pobytem ve fyzikální situaci, kdy „něco nevychází“, vede žáka k pozitivnímu přístupu 
k obtížím jako přirozeným jevům;  

• seznamuje žáka se zkušeností, že život vždy přesahuje osobní modelovou představu;  
• oceněním schopnosti žáka alespoň elementárně se orientovat v dosud neznámém (totiž 

fyzikálním) myšlenkovém prostředí v něm posiluje hrdost nad výsledky vlastního duševního úsilí; 
• rozborem chyb v řešení posiluje v žáku vědomí, že omyl je přirozený; 

 
3.5 Kompetence občanské - žák chápe cenu a smysl zákonů, pravidel a tradic a dokáže je ctít,  
 ve Fy je proto veden 

• k poznání možností fyziky, jejího využití i zneužití; 
• k vytváření potřeby objevovat souvislosti fyzikálních principů v běžném životě, získané poznatky 

využívat k rozvíjení odpovědných občanských postojů; 
 
 učitel 

• vede žáka k osvojení si úkolu a povinnosti jako přirozené a neobtěžující součásti života;  
• trvalým pobytem v prostředí otázky a problému pomáhá žáku zvykat si na postoj otevřený, 

nebojácný a tolerantní a na umění spíše než „na straně vzniklého problému“ stát vždy „na straně 
jeho řešení“; 

 
3.6 Kompetence pracovní - žák se dokáže uplatnit (řídí sám sebe, případně i druhé),  
 ve Fy je proto veden 

• k osvojení základních pracovních dovedností a návyků; 
• ke vnímání aktivního členství v pracovním týmu; 
• k zodpovědnému rozhodování; 
• ke znalostem zásad bezpečnosti práce a ochrany zdraví, k ochraně životního prostředí; 
• k bezpečné práci s fyzikálními pomůckami a přístroji; 
• k dodržování vymezených pravidel a plnění povinností a závazků v dohodnutých termínech; 

 
 učitel 

• umožní žákovi pracovat s nejrůznějšími pomůckami a přístroji v rámci laboratorních prací, a tím 
posiluje jeho zručnost;  

 



3.7 Kompetence existenciální - žák dokáže (opakovaně) hledat a obhajovat smysl své činnosti 
a existence,  

 ve Fy je proto veden 

• ke správnému chování v konkrétních situacích ohrožujících zdraví, životy i majetek nejen svůj 
a svých bližních; 

• k nezištnému předávání svých teoretických i praktických znalostí i zkušeností;  
 
 učitel 

• v prostředí otázek a odpovědí vede žáka k aktivnímu vztahu k dění okolo něho;  
• důsledným vyžadováním plnění úkolů a dodržování pracovních povinností vytváří pocit 

zodpovědnosti;  
• zadává a kontroluje dlouhodobější a domácí práce, a tím připravuje žáky na soustavnou práci  

 
3.8 Kompetence k podnikavosti - žák cílevědomě, zodpovědně a s ohledem na své potřeby, 

osobní předpoklady a možnosti se rozhoduje o dalším vzdělávání a budoucím profesním 
zaměření, 

 
učitel 

• umožní žákovi pracovat s nejrůznějšími pomůckami a přístroji v rámci laboratorních prací, a tím 
posiluje jeho zručnost  

• v prostředí otázek a odpovědí vede žáka k aktivnímu vztahu k dění okolo něho  
• důsledným vyžadováním plnění úkolů a dodržování pracovních povinností vytváří pocit 

zodpovědnosti  
• zadává a kontroluje dlouhodobější a domácí práce, a tím připravuje žáky na soustavnou práci  
• oceněním samostatné i skupinové práce pěstuje v žáku pozitivní vztah k čestnému a úspěšnému 

podnikání  
 
3.9 Kompetence akademické - žák disponuje určitým okruhem znalostí a je si vědom souvislostí, 

které představují z hlediska okamžitého praktického využití určitý luxus, ale zájem o ně je 
zdůvodněn kulturně, historicky, duchovně apod.,  

 ve Fy je proto veden 

• k poznávání závislosti člověka na přírodních zdrojích a vlivu lidské činnosti na životní prostředí; 
• k pocitu odpovědnosti každého jednotlivce za kvalitu životního prostředí a tím i života budoucích 

generací;  
• k hodnocení informací v širších souvislostech 

 
 
 
4. Výchovné a vzdělávací strategie Fy 
 
Specifické činnosti ve vyučování jsou voleny podle charakteru probíraného tématu a výchovně 
vzdělávacích cílů, jichž je třeba dosáhnout. Jednotlivé skupiny klíčových kompetencí jsou obecně 
rozvíjeny tímto způsobem: 
 
 způsob, jakým jsou kompetence rozvíjeny 
kompetence k učení • zadávání úkolů, při kterých žák cíleně vyhledává a 

třídí informace, systematizuje a třídí získané poznatky 
a dovednosti do souvislostí, vytváří z nich ucelený pohled 
na svět 

• formulování hypotéz a ověřováním jejich pravdivosti 
pozorováním a pokusem 

• samostatné pozorování a pokusy za účelem získání nového 
poznatku 

• umožnění samostatné či skupinové prezentace výsledků 
své práce a jejich kritické zhodnocení 

kompetence k řešení 
problémů 

• zvládání problémových situací souvisejících s poznáním světa 
(zejména fyzikálního) 

• předkládání ilustrativních řešení fyzikálních příkladů jako cest 
k samostatným řešením 



• vedení žáků ke správnému formulování problémů pomocí 
diskuse a jejich řešení,  

• obhajování svých rozhodnutí a přijímání odpovědnosti 
za svá rozhodnutí 

kompetence komunikativní • vytváření příležitosti pro vzájemnou komunikaci žáků k danému 
úkolu 

• vedení žáky ke správnému používání odborných termínů, 
symbolů, fyzikálních veličin a jednotek 

• vybízení k aktivnímu formulování otázky 

• vedení žáků k věcné argumentaci, k obhajobě svých názorů  
• vedení žáků k umění naslouchat 
• využívat PC, internet 

kompetence sociální  
a personální 

• vedení žáků k týmové práci na řešení problému, kde každý žák 
má svůj prostor 

• vedení žáků k účinné spolupráci v týmu, vytváření společných 
pravidel práce v týmu 

kompetence občanské • kladení důrazu na uvědomění si ekologických 
a enviromentálních souvislostí 

• vedení žáků k zodpovědnému chování v krizových situacích 
(přivolání pomoci, poskytnutí první pomoci) 

kompetence pracovní • pomoc žákovi objevit vlastní vlohy, schopnosti a povolání 
• vytváření příležitostí k práci s moderními prostředky informační 

a komunikační techniky 
• vedení žáků ke správnému používání pracovních pomůcek 

a techniky 
• zadávání úkolů tak, aby žák přemýšlel o své práci, hledal 

způsoby jak ji zefektivnit 
• vedení žáků k uvědomění si závazných pravidel platných 

pro zúčastněné strany  
kompetence existenciální • vedení žáka k uvědomění si smyslu a účelnosti jeho jakékoli 

činnosti i jeho života 
• zadávání projektové práce, problémové úlohy a na nich 

poznávání mnohotvárné skutečnosti, souvislosti mezi stavem 
přírody, životního prostředí a lidské činnosti 

kompetence k podnikavosti • důsledným vyžadováním plnění úkolů a dodržování pracovních 
povinností 

• oceněním samostatné i skupinové práce 
• vyzdvihováním a oceňováním čestného jednání 

kompetence akademické • vedení žáků k úctě a pokoře k životu předků, výsledkům jejich 
práce a k uvědomění si, že i jejich práce bude jednou 
posuzována s odstupem času 

 

 
5. Forma výuky 
 
ročník I II III IV 
hodin týdně / z toho půlených 1 2 2 2 
 
ročník V VI VII VIII 
hodin týdně / z toho půlených 2 2 2 0 
 
 
organizace výuky Výuka probíhá standardně jedním vyučujícím. Alespoň jedna hodina týdně 

v odborné učebně. 
 
organizační formy 
práce 

Vyučovací hodina; laboratorní práce; pokusy z fyziky na KDF MFF UK, 
seminární práce a projekty 

 
místo realizace Učebna; odborná učebna fyziky, odborná pracoviště mimo školu 



 

 
6. Průřezová témata 
 
6.1 Osobnostní a sociální výchova - „rozumím sám sobě a umím toho využít k prospěchu svému 

i druhých“ 

Tematické okruhy integrované ve Fy jsou 

• Rozvoj schopnosti poznávání 

• Kreativita 
 
6.2 Výchova demokratického občana - „znám sílu a slabiny demokracie a dokážu se o demokracii 

aktivně zasadit“ 
Tematické okruhy integrované ve Fy jsou 

• Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování 
 
6.3 Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech - „jsem Čech a zároveň Evropan 

a znám přínos i rizika globalizace“ 

Tematické okruhy integrované ve Fy jsou 

• Objevujeme Evropu a svět 

• Globální souvislosti 
 
6.4 Multikulturní výchova - „mnohost kultur je prostředek vzájemného obohacení a rasová, 

náboženská atd. intolerance je s demokracií neslučitelná“ 

Tematické okruhy integrované ve Fy jsou 

• Multikulturalita 
 
6.5 Environmentální výchova - „člověk je součást přírody, a proto smí přírodu (životní prostředí) 

přetvářet jen velmi uvážlivě“ 
Tematické okruhy integrované ve Fy jsou 

• Základní podmínky života 

• Lidské aktivity a problémy životního prostředí 
 
6.6 Mediální výchova - „neutopím se v oceánu informací, protože je umím vyhledávat, hodnotit, 

používat, vytvářet i odmítat“ 
Tematické okruhy integrované ve Fy jsou 

• Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení 
• Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality 

• Fungování a vliv médií ve společnosti 
• Práce v realizačním týmu 

 
6.7 Náboženská nauka - „jsem si vědom základních otázek spojených s existencí člověka a světa 

a s transcendencí, umím tyto otázky formulovat jazykem katolické církve a znám její 
odpovědi“ 

Tematické okruhy integrované ve Fy jsou 

• „Tam, kde končí fyzika, začíná Bůh“. A. Einstein 

• „Je biologický život pouze fyzika a chemie? ...! 
 
 
 
7. Učivo, výstupy, mezipředmětové vazby (MV) 
 
 
7.1 I. ročník 
 



I. ročník - téma: Vlastnosti látek 
 

Výstupy Učivo MV 
Žák 

 se seznámí stavbou látek 
 změří fyzikální veličiny charakterizující látky 
 chápe pojem hustota, umí hustotu vypočítat na základě 

známého objemu a hmotnosti 
 rozliší elektrické a magnetické vlastnosti látek 
 rozumí magnetickému pole Země 

 měřené veličiny 
 látka a těleso 
 hustota 
 model atomu 
 
 

M 
Ch 
Z 
 

 
7.2 II. ročník 
 
II. ročník - téma: Pohyb a síla 
 

Výstupy Učivo MV 
Žák 

 rozliší klid a pohyb 
 charakterizuje fyzikální veličiny související s pohybem 
 zná pojem síly a umí s ním pracovat 

 rovnoměrný přímočarý 
pohyb 

 skládání sil 
 účinky síly 

 M 
 
 
 

 
II. ročník - téma: Mechanické vlastnosti tekutin 
 

Výstupy Učivo MV 
Žák 

 rozliší mechanické vlastnosti kapalin a plynů 
 zná děje v zemské atmosféře  

 tlak 
 hydrostatický tlak 
 Archimédův zákon 
 

M 
Z 
Bi 

 
II. ročník - téma: Světelní jevy 
 

Výstupy Učivo MV 
Žák 

 využívá zákonitostí šíření světla 
 umí vysvětlit a popsat světelné jevy 

vyplývající ze vzájemných poloh Země, Slunce a Měsíce 
 zná podstatu světelných jevů 
 umí pracovat s modely světla 

 zákon odrazu 
na rozhraní optických 
prostředí 

 zatmění Slunce 
a Měsíce 

 rychlost světla 
 odraz a lom světla 

 

M 
Z 
Bi 

 
 
7.3 III. ročník 
 
III. ročník - téma: Energie 
 

Výstupy Učivo MV 
Žák 

 umí rozlišit a popsat jednotlivé druhy energie 
 chápe význam zákona zachování energie 

 pohybová a polohová 
energie 

 vnitřní energie 
 práce 
 teplo 

M 
Ch 
Z 

 
  



III. ročník - téma: Elektrické jevy 
 

Výstupy Učivo MV 
Žák 

 rozliší elektrický náboj, elektrické pole a elektrický proud 
 zná fyzikální veličiny příslušející popisu elektrických jevů 

 elektrický náboj 
 elektrické pole 
 elektrický proud 
 elektrický odpor 

M 
Ch 
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III. ročník - téma: Kmity, vlny akustika 
 

Výstupy Učivo MV 
Žák 

 zná mechanismus vzniku a přenosu zvuku 
 kmitání těles 
 mechanické vlnění 
 vznik a šíření zvuku 

M 
Bi 

 

7.4 IV. Ročník 
 
IV. ročník - téma: Elektromagnetické děje  
 

Výstupy Učivo MV 
Žák 

 rozumí magnetickým jevům spojeným s elektrickým 
proudem 

 umí popsat elektromagnetické pole 
 chápe podstatu šíření elektromagnetického pole 
 zná souvislost struktury látky a jejích elektrických 

vlastností 

 elektromagnet 
 střídavý proud 
 spektrum 

el.magnetického 
záření 

 elektrický proud 
v látkách 

M 
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IV. ročník - téma: Jaderná energie 
 

Výstupy Učivo MV 
Žák 

 zná modely struktury atomu a atomového jádra 
 rozumí pojmu jaderná reakce 

 atom 
 radioaktivita 
 jaderné reakce 

M 
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IV. ročník - téma: Vesmír 
 

Výstupy Učivo MV 
Žák 

 zná strukturu Sluneční soustavy 
 je seznámen se vznikem Sluneční soustavy 
 umí popsat strukturu vesmíru 

 Slunce 
 hvězdy 
 planety 
 galaxie 

M 
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IV. ročník - téma: Práce s vektorovými veličinami-opakování 
 

Výstupy Učivo MV 
Žák 

 umí graficky složit síly různého směru 
 umí určit jednotlivé síly na nakloněné rovině 
 chápe grafy závislosti rychlosti a dráhy na čase  

 skládání sil 
 rozklad sil 
 rychlost, grafy 

M 
Ch 
Bi 
 

 
  



7.5 V. ročník 
 
V. ročník - téma: Fyzikální veličiny a jejich měření 
 

Výstupy Učivo MV 
Žák 

 měří délku, plošný obsah a objem předmětů  
 užívá zákonné měřicí jednotky a zvládá jejich převod 

do jednotek, s nimiž se setká v praxi  
 určí číselnou hodnotu dosazením do obecného vztahu  
 graficky zpracuje jednoduché funkční závislosti, u přímé 

úměrnosti pojmenuje konstantu a z grafu odečte její 
hodnotu 

 rozhodne, kdy řešení úlohy vyžaduje přístup vektorový 
a kdy postačí skalár 

 délka, plošný obsah, 
objem  

 absolutní a relativní 
odchylka měření  

 soustava fyzikálních 
veličin a jednotek - SI 

 příklady skalárních 
a vektorových veličin 

M 

 
 
V. ročník - téma: Pohyb těles a jejich vzájemné působení 
 

Výstupy Učivo MV 
Žák 

 odhaduje řádové hodnoty relevantních kinematických 
veličin u pohybů rovnoměrných, rovnoměrně zrychlených 
a při volném pádu  

 registruje pojem „vztažná soustava“ jako přesný fyzikální 
termín 

 určí zrychlení tělesa při působení dané síly  
 identifikuje nejdůležitější síly působící při pohybu tělesa 

a předvídá jejich účinek na těleso  
 analyzuje pohyby těles, jak je zná z denní praxe, 

z pohledu Newtonových pohybových zákonů  
 určí časový účinek konstantní síly a odpovídající změnu 

rychlosti tělesa 
 v jednoduchých situacích určí tlakovou sílu a tlak 

a posuzuje jejich účinky  
 registruje pojem „inerciální soustava“ jako odkaz 

k hlubšímu rozumění pohybu  
 registruje veličinu „hybnost“ jako dynamickou veličinu 
 určí a měří práci jako dráhový účinek konkrétní síly  
 určí potenciální a kinetickou energii tělesa  
 určí a měří výkon 
 určí veličiny rozhodující pro posouzení otáčivého účinku 

síly na těleso  
 v jednoduché situaci určí moment síly vůči ose a předpoví 

jeho otáčivý účinek  
 určí výslednici dvou sil v rovině  
 odhaduje rychlost proudění kapaliny v daném průřezu  
 registruje zákon zachování hybnosti  
 umí nahlížet přírodní děje z pohledu přeměn energie 

a stanoví v jednoduchých případech výkon energetické 
přeměny  

 užívá zákon zachování energie pro kvalitativní posouzení 
pohybu tělesa či částice v silovém poli  

 používá vztah mezi přetlakem a rychlostí proudění 
pro odhad parametrů proudící kapaliny 

 řádově odhaduje velikost gravitační síly mezi objekty 
a porovnává ji s jinými silami  

 registruje rozdíl mezi gravitační a tíhovou silou  

 kinematika pohybu - 
poloha a změna 
polohy tělesa, dráha, 
rychlost tělesa a jeho 
zrychlení  

 vztažná soustava 
 hmotnost a síla 
 první, druhý a třetí 

pohybový zákon  
 tíhová síla, třecí síla, 

aerodynamická 
odporová síla 

 tlaková síla, tlak  
 inerciální soustava  
 hybnost tělesa 
 práce, výkon  
 souvislost změny 

mechanické energie 
s prací 

 dynamika pohybu - 
síla, moment síly 

 zákon zachování 
hybnosti  

 rovnice kontinuity  
 Bernoulliova rovnice 
 Newtonův gravitační 

zákon  
 gravitační síla  
 otáčivý pohyb a 

veličiny jeho popisu  
 dostředivé zrychlení 

a síla  
 Keplerovy zákony 

M 
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 objasní pojem dostředivé síly a užívá ji při odhadu 
parametrů otáčivého pohybu  

 určí hmotnost centrálního tělesa z parametrů pohybu 
oběžnice 

7.6 VI. ročník 
 
VI. ročník - téma: Stavba a vlastnosti látek 
 

Výstupy Učivo MV 
Žák 

 kvalitativně vysvětluje podstatu soudržnosti atomu 
a molekuly z pohledu klasické fyziky 

 určí řádově počet částic v zadaném vzorku látky 
 užívá stavovou rovnici plynů pro kvantitativní odhad 

hodnot parametrů plynu 
 zařazuje 1. termodynamický zákon do kontextu zákonů 

zachování  
 užitím postulátů kinetické teorie vysvětlí kvalitativně  
 soudržnost a pružnost pevných látek  
 kvalitativní úvahou objasní vlastnosti povrchové vrstvy 

kapalin a vysvětlí podstatu kapilárních jevů 
 užívá Hookův zákon k posouzení účinku tahu a tlaku  
 registruje existenci nelineárních oblastí pracovního 

diagramu napětí - deformace 
 odhaduje kvantitativně vliv teplotních změn 
 kvalitativně vysvětluje proměny skupenství  
 registruje pojmy „skupenské teplo“, měrné skupenské 

teplo 
 používá termodynamické zákony k výkladu podstaty 

činnosti tepelných strojů  
 odhaduje účinnost tepelných strojů pracujících mezi 

dvěma teplotami  
 rozumí intuitivně podstatě omezení plynoucích 

z termodynamických zákonů 

 kinetická teorie látek 
 Avogadrova konstanta  
 stavová rovnice 

ideálního plynu  
 termodynamická 

teplota  
 termodynamika - 

termodynamická 
teplota; vnitřní energie 
a její změna, teplo  

 termodynamické 
zákony  

 různé způsoby 
přenosu vnitřní energie 
v rozličných systémech 

 tepelná kapacita tělesa 
 měrná tepelná 

kapacita látky 
 jevy v povrchové 

vrstvě kapalin 
 vlastnosti látek: 

normálové napětí, 
Hookův zákon 

 součinitele teplotní 
roztažnosti pevných 
látek a kapalin  

 změna skupenství  
 skupenské teplo  
 měrné skupenské 

teplo 
 termodynamické 

zákony 
 jednoduché děje 

v ideálním plynu  
 

M 
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VI. ročník - téma: Pohyb těles a jejich vzájemné působení 
 

Výstupy Učivo MV 
Žák 

 v jednoduchých případech rozpozná sílu pružnosti 
a předvídá harmonický kmitavý pohyb příslušné 
mechanické soustavy  

 popisuje proces vzájemné přeměny potenciální energie 
pružnosti a kinetické energie v mechanickém oscilátoru  

 utváří si představu o rezonanci  
 řádově odhaduje frekvenci kmitů oscilátoru  
 používá vztah mezi frekvencí vlnění a jeho vlnovou 

délkou  

 mechanické kmitání 
a vlnění  

 kmitání mechanického 
oscilátoru 

 perioda a frekvence 
 postupné vlnění 

a stojaté vlnění, vlnová 
délka a rychlost vlnění  

 infrazvuk, zvuk, 
ultrazvuk  

M 
Bi 



 rozliší postupné vlnění od stojatého  
 orientuje se v pojmech a veličinách popisujících zvuk 

 hlasitost a intenzita 
zvuku 

7.7 VII. ročník 
 
VII. ročník - téma: Stavba a vlastnosti látek - Elektrické pole 
 

Výstupy Učivo MV 
 
Žák 

 zná zákonitosti elektrostatického pole a jeho interakce 
s různými látkami 

 si vytváří představu pole jako fyzikální reality 

 elektrické pole 
 elektrický náboj 
 elektrostatická síla  
 Coulombův zákon 
 intenzita elektrického 

pole 
 elektrické napětí 
 kvalitativní souvislosti 

a srovnání: 
gravitační pole, 
elektrické pole, 
magnetické pole, 
elektromagnetické pole 

M 
Z 

 
VII. ročník - téma: Elektromagnetické jevy 
 

Výstupy Učivo MV 
Žák 

 kvalitativně objasní souvislost struktury látky a její 
elektrické vodivosti  

 vyčíslí hodnoty elektrických veličin důležitých 
k fyzikálnímu popisu spotřebiče  

 registruje rozmanitost mechanismů přenosu elektrického 
náboje a rozšiřuje představu přenosu 

 registruje existenci magnetického pole jako nové fyzikální 
reality  

 osvojuje si spjatost elektrického a magnetického pole 
 promýšlí pojem „elektromagnetické pole“  
 kvalitativně vysvětluje podstatu transformace mechanické 

energie do energie elektromagnetické a naopak  
 chápe kvalitativně funkci kondenzátoru a cívky 
 utváří si představu o elektromagnetických kmitech 

a o elektromagnetickém vlnění  
 buduje si představu elektromagnetického vlnění jako 

nové reality s běžnými fyzikálními parametry  
 utváří si jednoduché kvalitativní představy o interakci 

mezi látkou a zářením a domýšlí makroskopické důsledky 
mikroskopických modelů 

 vodiče a izolanty  
 elektrický proud 

v látkách 
 proud jako veličina 
 Ohmův zákon pro část 

obvodu i uzavřený 
obvod 

 elektrický odpor 
 elektrická energie 
 výkon stejnosměrného 

proudu  
 elektrolýza  
 polovodič 
 magnetické pole 
 pole magnetů a vodičů 

s proudem 
 magnetická indukce  
 indukované napětí  
 střídavý proud 
 harmonické střídavé 

napětí a proud 
 výkon střídavého 

proudu 
 generátor střídavého 

proudu 
 elektromotor 
 transformátor  
 kondenzátor a cívka 
 elektromagnetické 

záření 
 elektromagnetická vlna 
 spektrum 

el.magnetického 
záření 

M 
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VII. ročník - téma: Světlo 
 

Výstupy Učivo MV 
Žák 

 vysvětluje jednoduché optické úkazy  
 zná souvislost mezi barvou světla a jeho frekvencí  
 registruje geometrický přístup k objasnění odrazu světla 

na zrcadle a lomu světla v čočce  
 vnímá oko jako složitou optickou zobrazovací soustavu 

 vlnové vlastnosti světla 
 šíření a rychlost světla 

v různých prostředích 
 zákony odrazu a lomu 

světla 
 index lomu 
 optické spektrum 
 interference světla  
 optické zobrazování 
 zobrazení odrazem 

na rovinném a 
kulovém zrcadle 

 zobrazení lomem 
na tenkých čočkách 

 zorný úhel 
 oko jako optický 

systém 
 lupa 

M 
Bi 

 
 
  



5.13.2 Učební osnovy volitelného předmětu seminář z fyziky 

 
1. Název předmětu, jeho zkratka a základní popis 
 
Seminář z fyziky (SF) je volitelný předmět vypisovaný v VII. a VIII. ročníku, určený studentům, kteří si 
zvolili maturitu z fyziky nebo chtějí svoje poznatky z fyziky rozšířit a shrnout pro následné vysokoškolské 
studium. Jeho cílem je propojování a prohloubení fyzikálních a matematických poznatků a schopnost 
jejich aplikace v neobvyklých úlohách.  
 
 
2. Charakteristika předmětu 
Výuka septim 
V 1.pololetí je probrána STR, fyzika mikrosvěta, atomová a jaderná fyzika, fyzika elektronového obalu a 
astrofyzika. Ve 2.pololetí navazuje na látku probranou v základním učivu fyziky v 5., 6. až 7. ročníku a 
rozšiřuje poznatky a kompetence studentů o problematiku nad základní učivo. Hloubka výuky se řídí 
jednak znalostmi studentů a také předpokládaným zaměřením pro studium VŠ. 
Výuka oktáv 
Seminář pro VIII. ročník je hlavně zaměřen na přípravu k maturitní zkoušce. Výrazně se přitom 
soustřeďuje na propojení poznatků z různých fyzikálních, matematických i filosofických celků, volbu 
vhodných postupů, rozvoj logického uvažovaní a schopnost samostatné aplikace probrané látky včetně 
dovednosti řešení praktických příkladů. Součástí je i samostatné zpracování tématu jedním, nebo 
skupinou studentů 
 
3. Forma výuky 
 

ročník V VI VII VIII 
hodin týdně / z toho půlených - - 2 2 

 
organizace výuky Výuka probíhá ve dvouhodinovém bloku jednou týdně, skupinu tvoří 5 - 15 

studentů. 
 

organizační formy 
práce 

Vyučovací hodina; součástí hodiny může být např. referát jednotlivce nebo 
dvojice na dané odborné téma, týmová práce na novém tématu, i s využitím 
výpočetní techniky 

 
místo realizace Učebna. 

 
 
VII. ročník - téma: Speciální teorie relativity, Struktura mikrosvěta, Atomová fyzika, 
Jaderná fyzika, Fyzika částic, Astrofyzika. 
 

Výstupy Učivo MV 
student 
Speciální teorie relativity 
 
 vysvětlí základní postuláty speciální teorie relativity a 

jejich důsledky 
 řeší jednoduché úlohy na aplikaci základních vztahů 

relativistické kinematiky i dynamiky 
 
 
 
 
 
 
Struktura mikrosvěta 
 
 vypočítá energii kvanta pomocí frekvence a Planckovy 

konstanty 
 popíše vnější fotoelektrický jev a uvede jeho vlastnosti 

 
Speciální teorie relativity 
 
 základní poznatky 

speciální teorie 
relativity, relativnost 
současnosti, dilatace 
času, kontrakce délek 

 základní poznatky 
relativistické dynamiky 

 vztah mezi energií a 
hmotností 

 
 Struktura mikrosvěta 
 
 - mikrosvět - atomové 

jádro 
  vazebná energie 
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 řeší úlohy na Einsteinovu rovnici fotoelektrického jevu 
 zná vlastnosti fotonu, určí jeho energii a hybnost 
 řeší úlohy použitím de Broglieova vztahu 
 
 
 
 
Atomová fyzika 
 
 uvede vztahy mezi spektrálními zákonitostmi a stavbou 

atomu 
 popíše kvantově mechanický model atomu 
 zná význam kvantových čísel 
 vyhledá elektronovou konfiguraci atomu v PSP 
 vysvětlí význam Pauliho principu 
 objasní pojmy excitace, ionizace a disociace 
 uvede princip laseru a možnosti jeho využití 
 
Jaderná fyzika 
 
 uvede základní charakteristiky atomového jádra - uvede 

typy radioaktivních přeměn a jejich příklady 
 zná způsoby ochrany člověka před radioaktivním zářením 
 řeší úlohy s využitím zákona radioaktivní přeměny 
 používá symboliku zápisu jaderných reakcí 
 objasní získávání energie jaderným štěpením 
 popíše činnost jaderných reaktorů a jaderných elektráren 
 
Fyzika částic 
  
 zná základní principy detekce a urychlování částic 
 zná základní rozdělení částic a současné poznatky o 

jejich struktuře 
 uvede konkrétní příklady jednotlivých typů interakcí v 

různých systémech 
 
 
Astrofyzika 
 
 využívá poznané fyzikální zákony k vysvětlení, jak 

získáváme informací o hvězdách, jejich pohybu a vývoji 
 uvede současné názory na vznik a vývoj vesmíru 
 
 

  kvantová hypotéza, 
Planckova konstanta 

 fotoelektrický jev 
 vlastnosti fotonů - 
 vlnové vlastnosti částic 
 
Atomová fyzika 
 
 kvantování energie 

atomů 
 atom vodíku 
 periodická soustava 

prvků 
 chemické vazby 
 lasery 
 
 
Jaderná fyzika 
 
 vlastnosti atomového 

jádra 
 radioaktivita 
 zákon radioaktivní 

přeměny 
 jaderné reakce 
 jaderné štěpení 
 jaderné elektrárny 
 
 
Fyzika částic 
 
 experimentální metody 

výzkumu částic 
 systém částic 
 interakce mezi 

částicemi 
 
Astrofyzika 
 
 
 základní údaje o 

hvězdách 
 zdroje energie, stavba 

a vývoj hvězd 
 stavba a vývoj vesmíru 
 

 
 
 
VII. ročník - téma: opakování, prohloubení a procvičení absolvovaného učiva fyziky. 
 

Výstupy Učivo MV 
student 
 Aplikuje matematický aparát, 
 Pracuje obecně s pojmy jako s přesnými fyzikálními 

termíny 
 samostatná aplikace probrané látky 
 řešení úloh 

 
 Učivo rozvíjené podle 

znalostí studentů 
 Skalár, vektor, tenzor 
 Souřadný system, 

jednotkový vektor, 
 skládání a rozklad sil, 

početně a graficky 
 Staticky určitý a 

neurčitý stav 

M 
Bi 
Ch 



 Tření smykové, valivý 
odpor, vláknové a 
čepové tření 

 Příklady užitečného i 
škodlivého tření v praxi 

 Těžiště, určení a 
úlohy.těžišťová 
soustava 

 Stabilita tělesa 
 Impulzové věty 
 Guldinovy věty nebo 

Pappos - Guldinovy 
věty 

 Sestrojí graf závislosti 
dráhy a rychlosti na 
čase a využívá tyto 
grafy k řešení úloh na 
rovnoměrné a 
nerovnoměrné pohyby 

 Newtonovy pohybové 
zákony pro předvídání 
pohybu těles 

 Úlohy na vrhy těles 
 Zákon zachování 

energie a otáčivý 
pohyb tuhého tělesa 

 Základní poznatky 
molekulové fyziky a 
termiky 

 Vnitřní energie a teplo 
 Tepelné motory, 

kruhové děje a 
účinnost, změny vnitřní 
energie konáním práce 
i tepelnou výměnou 

 Hookův zákon, druhy 
namáhání a napětí, 
druhy materiálu z 
hlediska napjatosti 

 Vznik a průběh 
procesu pružné 
deformace pevných 
těles 

 Krystalické a amorfní 
látky 

 Fyzikální význam 
povrchového napětí 
tekutin a způsoby jeho 
měření 

 Změny skupenství 
látek - tání a tuhnutí - 
sublimace a 
desublimace - 
vypařování, var, 
kapalnění - fázový 
diagram 

 krystalizace, var za 
sníženého tlaku, 
destilace, tavení 

 tepelná čerpadla, 
ochrana životního 
prostředí 



 Vznik a průběh 
harmonického kmitání 
z kinematického i 
dynamického hlediska 

 Procesy vzniku, šíření 
a interference 
mechanického vlnění 

 praktické příklady 
projevů rezonance - 
využití, nebezpečí 

 Úlohy na výpočet -
elektrický náboj, 
elektrické pole - 
elektrostatické silové 
působení, 

 Vodiče, polovodiče, 
izolanty 

 Magnetizmus a 
elmag.indukce 

 Záložní zdroje, 
inventory 

 Elmag.kmitání a 
vlnění, využití a vliv na 
živé organismy 

 Elmag.záření 
 Kvantování energie 

záření 
 
 
 
 VIII. ročník - téma: Mechanika + 
 

Výstupy Učivo MV 
 Aplikuje matematický aparát kinematických veličin u 

pohybů rovnoměrných, rovnoměrně zrychlených, při 
volném pádu a u všech typů vrhů i rotačních pohybů 

 Pracuje obecně s pojmem „vztažná soustava“ jako 
přesným fyzikálním termínem 

 Chápe zrychlení tělesa v souvislosti s působení dané 
síly 

 Identifikuje nejdůležitější síly podle jejich fyzikální 
charakteristiky při pohybu tělesa a předvídá jejich účinek 
na těleso 

 Analyzuje pohyby těles, z pohledu Newtonových 
pohybových zákonů 

 Určí časový účinek síly a odpovídající změnu rychlosti 
tělesa 

 V obecných situacích určí tlakovou sílu a tlak a posuzuje 
jejich účinky 

 Pracuje s pojmem „inerciální soustava“ 
 Chápe veličinu „hybnost“ jako dynamickou veličinu, odliší 

fyzikální význam zákona zachování hybnosti a zákona 
zachování energie 

 Umí pracovat s pojmem energie v systému práce - 
energie - teplo 

 Pracuje s fyzikálním významem potenciální, kinetická a 
vnitřní energii soustavy 

 Určí moment síly vůči ose a předpoví jeho otáčivý účinek 
 Určí výslednici více sil v rovině i v prostoru 
 Umí pracovat s dynamikou proudění kapaliny  

 
 Užívá zákon zachování energie pro kvalitativní 

 Úpravy číselných i 
kinematika pohybu - 
poloha a změna polohy 
tělesa, dráha, rychlost 
tělesa a jeho zrychlení 
 vztažná soustava 
 hmotnost a síla 
 první, druhý a třetí 
pohybový zákon 
  tíhová síla, třecí síla, 
aerodynamická odporová 
síla 
 tlaková síla, tlak 
  inerciální soustava 
 hybnost tělesa 
 práce, výkon 
 souvislost změny 
mechanické energie s 
prací 
 dynamika pohybu - 
síla, moment síly 
 zákon zachování 
hybnosti 
  rovnice kontinuity 
 Bernoulliova rovnice 
 Newtonův gravitační 
zákon 
 gravitační síla 
 otáčivý pohyb a 

M, Ch 
 



posouzení pohybu tělesa či částice v silovém poli 
 Umí stanovit velikost gravitační síly mezi objekty a 

porovnává ji s jinými silami 
 Bezpečně pracuje s rozdílem mezi gravitační a tíhovou 

silou 
 Chápe dostředivou a odstředivou sílu a užívá ji při 

odhadu parametrů otáčivého pohybu 
 Určí hmotnost a parametry pohybu v poli centrálního 

tělesa 
 Bezpečně pracuje s pojmy periodický a harmonický 

kmitavý pohyb 

veličiny jeho popisu 
 dostředivé zrychlení a 
síla 
 Keplerovy zákony. 

 
VIII. ročník – téma: Termodynamika a molekulová fyzika + 
 

Výstupy Učivo MV 
 

 Užitím postulátů kinetické teorie vysvětlí kvalitativně 
soudržnost a pružnost pevných látek a základní fázové 
přechody 

 Fyzikálně umí popsat vlastnosti povrchové vrstvy kapalin 
a vysvětlí podstatu kapilárních jevů 

 Umí užít Hookův zákon k posouzení účinku tahu a tlaku 
 Bezpečně dokáže vysvětlit pojem teplo a teplota a 

kvantitativně vliv teplotních změn 
 Vysvětluje proměny skupenství 
 Umí pracovat s pojmy „skupenské teplo“, měrné 

skupenské teplo 
 Používá termodynamické zákony k výkladu podstaty 

činnosti tepelných strojů 
 Dokáže formulovat zákony termodynamiky a chápe 

omezení plynoucích z termodynamických zákonů 
  

• kinetická teorie látek 
• jevy v povrchové 

vrstvě kapalin 
• vlastnosti látek: 

normálové napětí, 
Hookův zákon 

• součinitele teplotní 
roztažnosti pevných 
látek a kapalin 

• změna skupenství 
• skupenské teplo 
•  měrné skupenské 

teplo 
• termodynamické 

zákony 
• jednoduché děje v 

ideálním plynu 
• kinetická teorie látek 
• stavová rovnice 

ideálního plynu 
• termodynamická 

teplota 
• vnitřní energie a její 

změna 
• teplo 
• termodynamické 

zákony 
• různé způsoby 

přenosu vnitřní 
energie v rozličných 
systémech 

• tepelná kapacita 
tělesa 

• měrná tepelná 
kapacita látky 

M, Ch, 
ZSV 
 

 
  



VIII. ročník – téma: Elektromagnetické pole a světlo + 
 

Výstupy Učivo MV 
 Objasní souvislost struktury látky a její elektrické 

vodivosti 
 Spočítá hodnoty elektrických veličin důležitých k 

fyzikálnímu popisu spotřebiče 
 Vysvětlí rozmanitost mechanismů přenosu elektrického 

náboje a rozšiřuje představu přenosu 
 Pracuje s modelem magnetického pole jako nové 

fyzikální reality 
 Jasně chápe spjatost elektrického a magnetického pole 

Formuluje pojem „elektromagnetické pole“ jako přenos 
energie a informace 

 Kvalitativně vysvětluje podstatu transformace 
mechanické energie do energie elektromagnetické a 
naopak 

 Chápe kvalitativně funkci kondenzátoru a cívky 
 Formuluje představu o elektromagnetických kmitech a o 

elektromagnetickém vlnění 
 Má jasnou představu elektromagnetického vlnění jako 

nové reality s běžnými fyzikálními parametry 
 Formuluje kvalitativní představy o interakci mezi látkou a 

zářením a domýšlí makroskopické důsledky 
mikroskopických modelů 

 Vysvětluje jednoduché optické úkazy 
 Zná souvislost mezi barvou světla a jeho frekvencí 
 Je mu jasný geometrický přístup k objasnění odrazu 

světla na zrcadle a lomu světla v čočce 
 Charakterizuje oko jako složitou optickou zobrazovací 

soustavu i vstupní optický orgán pro intelektuální činnost 

• kvalitativní souvislosti 
a srovnání: 

• gravitační pole, 
elektrické pole, 
magnetické pole, 
elektromagnetické 
pole 

• vodiče a izolanty 
• elektrický proud v 

látkách 
• proud jako veličina 
• Ohmův zákon pro 

část obvodu i 
uzavřený obvod 

• elektrický odpor 
• elektrická energie 
• výkon 

stejnosměrného 
proudu 

• elektrolýza 
• polovodič 
• magnetické pole 
• pole magnetů a 

vodičů s proudem 
• magnetická indukce 
• indukované napětí 
• střídavý proud 
• harmonické střídavé 

napětí a proud 
• výkon střídavého 

proudu 
• transformátor 
• kondenzátor a cívka 
• elektromagnetické 

záření 
• elektromagnetická 

vlna 
• spektrum 

elektromagnetického 
záření 

• vlnové vlastnosti 
světla 

• šíření a rychlost 
světla v různých 
prostředích 

• zákony odrazu a lomu 
světla 

• index lomu 
• optické spektrum 
• interference světla 
• zobrazení odrazem 

na rovinném a 
kulovém zrcadle 

• zobrazení lomem na 
tenkých čočkách 

• zorný úhel 
• oko jako optický 

systém 

M, Ch, 
ZSV, ZF 
 



 
VIII. ročník – téma: Fyzika mikrosvěta, atomová a jaderná fyzika, fyzika elektronového obalu, STR 
(OTR), astrofyzika 
 

Výstupy Učivo MV 
 Prezentuje kvantitativní představu o modelech světla 

„vlnění“ - „částice“ 
 Vysvětluje jednoduché jevy emise a absorpce záření 

pomocí kvantové hypotézy 
 Určí řádově energie na různých úrovních struktur 
 Má podrobnou představu o stavbě atomového jádra 
 Vymezí základní vlastnosti silné a slabé interakce 
 Rozumí pojmu poločas přeměny 
 vysvětlí možné interpretace ekvivalence hmotnosti a 

energie 
 Kvalitativně rozumí myšlence jaderného štěpení a 

jaderné fúze 
 Formuluje základní postuláty STR 
 S porozuměním pracuje s formulací dilatace času, 

kontrakce délek, relativnosti současnosti a klidové 
hmotnosti těles 

 Astrofyzika  
 Keplerovy zákony, sluneční soustava, pohyb těles a 

jejich vzájemné působení,  
 základní údaje o hvězdách, planetách a dalších 

objektech sluneční soustavy – zdroje energie, stavba a 
vývoj hvězd, 

 mořský příliv a odliv, polární záře a mechanismu zatmění 
Slunce a Měsíce, konjunkce 

• kvanta a vlny - foton a 
jeho energie 

• korpuskulárně vlnová 
povaha záření a 
mikročástic 

• atomy - kvantování 
energie elektronů 
v atomu 

• spontánní a 
stimulovaná emise 

• laser 
• jádro, nukleony 
• silná interakce, slabá 

interakce 
• poločas přeměny 
• jaderná energie 
• syntéza a štěpení 

jader atomů 
•  řetězová reakce 
• jaderný reaktor. 

M, Ch, 
ZSV, ZF 
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5.14 Chemie - učební osnovy 
 
 
Obsah: 
 
 5.14.1 Učební osnovy povinného předmětu chemie 

 5.14.2 Učební osnovy volitelného / nepovinného předmětu seminář z chemie 

 5.14.3 Učební osnovy volitelného / nepovinného předmětu přírodovědný seminář 

 

5.14.1 Učební osnovy povinného předmětu chemie 
 
 

1. Název předmětu, jeho zkratka a základní popis 
 
Chemie (Ch) vede žáky k tomu, aby poznali její sounáležitost s ostatními přírodnímu vědami, 
k seznámení s přírodními zákony, kterými je řízena a k poznání jejího bezprostředního vlivu na život 
člověka v každém okamžiku. 
 
  
 
2. Charakteristika předmětu Ch 
 
Cílem předmětu je seznámit žáky se základními pojmy charakteristickými pro chemii a rozumět 
vztahům mezi nimi. Naučit se znění přírodních zákonů a rozumět jim na základě pozorování přírody, 
výkladu učitele i provádění vlastních experimentů. Postupně si osvojovat způsob logického myšlení, 
nezbytně používaného v přírodních vědách. Na základě schopností vnímat souvislosti, umět nalézat 
souvislosti další. Znát i etiku chemie a nezneužívat ji. Mít zájem o samostatné poznávání nových 
poznatků v oboru i oborech příbuzných. Nezapomínat na to, že i přírodní zákony jsou zákony Božími. 
 
 
 
3. Klíčové kompetence v Ch 
 
3.1 Kompetence k učení – žák chce a umí se učit (po celý život),  
v Ch je proto veden 
• k hledání a třídění informací k procesu učení; 
• ke zkoumání přírodních skutečností a jejich souvislostí s využitím různých empirických metod 

poznávání v chemii (pozorování, měření, pokus); 
• ke kritickému posouzení výsledků takto získaných, k vyvozování z nich vyplývajících závěrů 
• včetně jejich praktického využití;  
• k uvádění jednotlivých poznatků do souvislostí, propojení poznatků z různých oblastí poznání do 

širších celků, a tedy k vytváření komplexnějšího vnímání přírodních věd; 
• k hledání vhodných pomůcek, metod a strategií pro učení, jeho vlastnímu plánování a 

organizování; 
 

3.2 Kompetence k řešení problémů – žák chápe problémy jako přirozenou součást našeho 
světa a snaží se je řešit (chápe je i jako příležitost),  
v Ch je proto veden 
• ke vnímání různých situací, problémů, souvisejících s chemickými změnami; 
• ke schopnosti vyhledat potřebné informace k řešení těchto problémů a s využitím vlastního 

úsudku je řešit; 
• ke schopnostem obhajovat svá rozhodnutí a k uvědomění odpovědnosti za ně; 
• ke kritickému zhodnocení výsledků vlastního učení a k ochotě věnovat se celoživotnímu studiu; 
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3.3 Kompetence komunikativní – žák chce a umí se vyjádřit (ústně, písemně, prostřednictvím 
různých technologií či jazyků) i reagovat na vyjádření druhých,  
v CH je proto veden 
• k naslouchání druhým lidem, účinnému zapojení do diskuse a kritickému posouzení argumentů 

druhé strany; 
• k přesnému a logicky uspořádanému ústnímu i písemnému vyjadřování a argumentaci, používání 

správných odborných termínů, symbolů a značek předepsaných v chemii; 
• k využívání informačních a komunikačních prostředků pro svůj rozvoj a k aktivní komunikaci 

s okolním světem; 
• k uvědomění odpovědnosti za svá rozhodnutí; 
 
3.4 Kompetence sociální a personální – žák chce a umí spolupracovat s druhými (i se sebou),  
v Ch je proto veden  
• k utváření pozitivní představy o sobě samém, k důvěře, úctě k jiným i sebeúctě; 
• k umění tvořivé diskuse; 
• k respektování různých názorů, hledisek a způsobů řešení; 
 
3.5 Kompetence občanské – žák chápe cenu a smysl dobrých zákonů, pravidel a tradic a 
dokáže je ctít,  
v Ch je proto veden 
• k poznání možností rozvoje chemie, jejího využití, ale i zneužití; 
• k vytváření potřeby objevovat chemické jevy v běžném životě, získané poznatky využívat k osvětě 

a rozvíjení odpovědných občanských postojů; 
 
3.6 Kompetence pracovní – žák je šikovný a dokáže se uplatnit (řídí sám sebe, případně i 
druhé),  
v Ch je proto veden 
• k osvojení základních pracovních dovedností a návyků, k usnadnění orientace v experimentálním 

oboru; 
• ke vnímání aktivního členství v pracovním týmu; 
• k zodpovědnému rozhodování; 
• ke znalostem zásad bezpečnosti práce a ochrany zdraví, k ochraně životního prostředí; 
• k ekonomickému, bezpečnému, účinnému požívání chemikálií, vybavení a pomůcek; 
• k dodržování vymezených pravidel a plnění školních povinností a závazků v dohodnutých 

termínech; 
 
3.7 Kompetence existenciální – žák (nejen v případě krize) dokáže (opakovaně) hledat a 
obhajovat smysl své činnosti a existence,  
v Ch je proto veden 
• k vnímání živé i neživé přírody jako nedílného celku; 
• k nezištnému předávání svých teoretických i praktických znalostí i zkušeností k ochraně životního 

prostředí všude tam, kde vidí jejich potřebu;  
• k vytváření dovednosti správného chování v konkrétních situacích ohrožujících zdraví, životy  
•  i majetek nejen svůj a svých bližních, ale i ostatních občanů; 
 
3.8 Kompetence akademické – žák disponuje určitým okruhem znalostí a je si vědom 
souvislostí, které snad představují z hlediska okamžitého praktického využití určitý luxus, ale 
zájem o ně je zdůvodněn kulturně, historicky, duchovně apod.,  
v Ch je proto veden 
• k poznávání závislosti člověka na přírodních zdrojích a vlivů lidské činnosti na životní prostředí; 
• na základě dosud získaných znalostí chemických dějů k hodnocení vlivů lidské činnosti na životní 

prostření; 
• k pocitu odpovědnosti každého jednotlivce za kvalitu životního prostředí a tím i života budoucích 

generací;  
• k hodnocení informací v širších souvislostech; 
 
3.9 Kompetence k podnikavosti, 
v Ch je proto veden 
• k cílevědomosti, zodpovědnosti a s ohledem na své potřeby, osobní předpoklady a možnosti k 

rozhodování o dalším vzdělávání a budoucím profesním zaměření; 
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• k rozvíjení svého osobního i odborného potenciálu, k rozpoznávání a využívání příležitosti pro svůj 
rozvoj v osobním a profesním životě; 

• k uplatňování proaktivního přístupu, k vlastní iniciativě, k vítání a podporování inovace;  
• k získávání a kritickému vyhodnocování informací o vzdělávacích a pracovních příležitostech, 

k využívání dostupných zdrojů a informací při plánování a realizaci aktivit; 
• k úsilí o dosažení stanovených cílů, průběžnému revidování a kritickému hodnocení dosažených 

výsledků, korigování další činnosti s ohledem na stanovený cíl; k dokončování zahájené aktivity, 
k motivaci k dosahování úspěchu; 

• k posuzování a kritickému hodnocení rizik souvisejících s rozhodováním o reálných životních 
situacích a v případě nezbytnosti být připraven tato rizika nést; 

• k chápání podstaty a principu podnikání, zvažování jeho možných rizik, vyhledávání a kritickému 
posuzování příležitosti k uskutečnění podnikatelského záměru s ohledem na své předpoklady, 
realitu tržního prostředí a další faktory. 

 
 
 
4. Výchovné a vzdělávací strategie Ch 
 
Specifické činnosti ve vyučování jsou voleny podle charakteru probíraného tématu a výchovně 
vzdělávacích cílů, jichž je třeba dosáhnout. Jednotlivé skupiny klíčových kompetencí jsou obecně 
rozvíjeny tímto způsobem: 
 
 způsob, jakým jsou kompetence rozvíjeny 
kompetence k učení Učitel zadává úkoly, při kterých žák cíleně vyhledává a třídí  

informace, systematizuje a třídí získané poznatky a dovednosti  
do souvislostí. 
Žák formuluje hypotézy, ověřuje jejich pravdivost pozorováním  
a pokusem. 
Učitel umožňuje provádět samostatná pozorování a pokusy za úče-  
lem získání nového poznání a dává žákům možnost samostatné či 
skupinové prezentace výsledků své práce a jejich kritického 
zhodnocení. 

kompetence k řešení 
problémů 

Učitel předkládá problémové situace související s učivem chemie,  
klade otázky vedoucí k řešení problému a připravuje situace vedoucí 
k samostatným objevům, řešením i závěrům. Vede žáky 
k odpovědnosti za svá rozhodnutí. 

kompetence komunikativní Učitel vytváří příležitosti pro vzájemnou komunikaci žáků k danému  
úkolu, vede žáky k používání správných odborných termínů, symbolů 
a značek, vybízí je, aby kladli otázky (k věci), aby jasně, srozumitelně 
a stručně formulovali své myšlenky. Vede žáky k věcné argumentaci, 
k obhajobě svých názorů s užitím logiky, 
k naslouchání argumentům druhé strany, k jejich analýze a kritické- 
mu posouzení. 
Žáci účelně využívají ke komunikaci technické pomůcky (PC, internet 
apod.). 

kompetence sociální  
a personální 

Učitel vede žáky k týmové práci na společném řešení problému, kde 
každý žák má svůj prostor. 
Žáci mají možnost si navzájem sdělovat své názory a učí se 
respektovat různá hlediska. 

kompetence občanské Učitel klade důraz na uvědomění si ekologických a  
environmentálních souvislostí a vede žáky k zodpovědnému 
rozhodování v krizových situacích (přivolat pomoc, poskytnout první 
pomoc apod.) 

kompetence pracovní Učitel pomáhá žákovi objevit vlastní vlohy a schopnosti pomocí 
specifických činností (referáty, interaktivní hry, demonstrace pokusů, 
samostatná či společná experimentální činnost v laboratoři)  
a vytváří příležitosti k práci s moderními prostředky informační  
a komunikační techniky, vede žáka ke správnému používání 
pracovních pomůcek a techniky. 
Zadává úkoly tak, aby žák přemýšlel o své práci, hledal způsoby, jak 
ji zefektivnit, sledoval smysluplnost a hospodárnost. 
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Učitel vyžaduje dodržování pravidel pro úspěšné dokončení práce 
v dohodnuté kvalitě a termínech  

kompetence existenciální Žák na základě zadaných projektových prací, problémových 
úloh,poznává mnohotvárnost skutečnosti, souvislost mezi stavem 
přírody, životního prostředí a lidskou činností. 

kompetence akademické Učitel vede žáky k přístupu k výsledkům práce předků v úctě a 
pokoře a k uvědomění, že i jejich práce bude jednou hodnocena  
i s odstupem času  

 
 
 
5. Forma výuky 
 
 

Vzdělávací oblast  Člověk a příroda 
Vzdělávací obor   Chemie 

 
Vzdělávací oblast  Člověk a svět práce 
Vzdělávací obor  Člověk a svět práce 
Tématický okruh  Práce s laboratorní technikou 

 
 
 
ročník I II III IV 
hodin týdně / z toho půlených 0 2 2(ČSP) 2 

 
ročník V VI VII VIII 
hodin týdně / z toho půlených 2 2 2 0 

 
organizace výuky  Výuka v jednotlivé třídě je realizována jedním vyučujícím. Na laboratorní 

práce se třída dělí na 2 poloviny. 
 
organizační formy 
práce 

Vyučovací hodina; laboratorní práce 

 
místo realizace Učebna; chemická laboratoř 
 

 
 
6. Průřezová témata 
 
6.5 Environmentální výchova – „člověk je součást přírody, a proto smí přírodu (životní 
prostředí) přetvářet jen velmi uvážlivě“ 
Tematické okruhy integrované v Ch jsou 
• Základní podmínky života 
• Lidské aktivity a problémy životního prostředí 
• Vztah člověka k prostředí 
 
 
7. Učivo, výstupy, mezipředmětové vazby (MV) 
 
7.1 II. ročník 
 
II. ročník – téma: Úvod do chemie 
 

Výstupy Učivo MV 
rozliší fyzikální tělesa a látky 
uvede příklady chemického děje a čím se chemie  
 zabývá 

 látky a tělesa, 
vlastnosti látek 

 F 
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zná jednotky užívaných veličin, provádí jednoduché  
 pokusy, výsledky uvádí jako pracovní protokol 

 fyzikální a chemický 
děj 

 pozorování a pokus 
 veličiny: teplota, 

hustota 

 
 

 
II. ročník – téma: Směsi 
 

Výstupy Učivo MV 
rozlišuje látka – směs 
rozliší stejnorodé a různorodé směsi 
správně uvádí názvy směsí i jejich příklady z běžného života 
uvádí příklady směsí různých skupenství 
používá správně v souvislostech pojmy: složka, rozpouštědlo, 

rozpustnost, nasycený roztok, filtrát 
vypočítá složení směsi pomocí hmotnostního zlomku, pracuje 

s procenty 
navrhne postup a prakticky provádí filtraci, krystalizaci, 

destilaci, sublimaci 

 směsi a jejich složky 
 stejnorodé a 

různorodé směsi 
 roztoky a jejich 

složení 
 hmotnostní zlomek 
 metody dělení směsí 
 

M 
F 

 
II. ročník – téma: Voda, vzduch 
 

Výstupy Učivo MV 
rozliší vodu dle obsahu minerálních látek i nečistot 
zná základní postupy výroby pitné vody i čištění odpadních 

vod včetně samočištění v přírodě 
uvádí složení vzduchu i nečistoty v důsledku lidské činnosti 
vysvětluje pojmy: kyselé deště, inverze, skleníkový efekt 

 voda 
 vzduch 

Bi  

II. ročník – téma: Částicové složení látek 

 
Výstupy Učivo MV 

používá pojmy atom, molekula ve správných souvislostech 
popíše složení atomu, zná pojmy protonové a nukleonové 

číslo, valenční elektrony 
chápe vybrané vlastnosti prvků v souvislosti s periodickou 

tabulkou 
používá názvy a značky vybraných prvků 
zdůvodní vznik chemické vazby, dokáže vysvětlit druhy vazeb 
vysvětlí rozdíl směs – sloučenina 
popíše vznik iontů z neutrálních atomů 

 atom, jeho složení 
struktura 

 chemické prvky, jejich 
názvy a značky 

 periodická soustava 
prvků 

 chemická vazba a její 
druhy 

 elektronegativita 
 molekuly prvků a 

sloučenin, ionty 
 

F 
ČJL 

II. ročník – téma: Vodík, kyslík  

 
Výstupy Učivo MV 

popíše vlastnosti a použití vodíku i kyslíku 
seznámí se s jejich přípravou, provede jejich důkaz 

jednoduchým pokusem 
rozliší tlakové lahve s těmito plyny dle barevného označení 
chápe význam pojmů teplota vzplanutí a teplota vznícení 
vysvětlí podmínky vzniku a hašení požáru, samovznícení 
zná různé náplně hasících přístrojů a rozlišuje vhodnost jejich 

použití 
umí popsat a správně zapsat vybraný chemický děj 

jednoduchou chemickou rovnici včetně číselných 
koeficientů 

číselné koeficienty chápe jako násobky jednotek látkového 
množství (mol)  

 vodík 
 kyslík 
 hoření, hašení 
 chemická rovnice 
 látkové množství 
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II. ročník – téma: Kovy, nekovy, polokovy 

 
Výstupy Učivo MV 

roztřídí kovy do skupin podle různých vlastností: lehké, těžké, 
obecné, ušlechtilé, drahé 

dokáže vytvářet skupiny kovů dle vybraných společných 
vlastností: vodiče proudu, stálé na vzduchu, chápe 
význam slitin 

popíše vlastnosti alkalických kovů, srovnává s obecnými 
vlastnostmi kovů 

porovnává obecné vlastnosti kovů a nekovů 
popíše vlastnosti halogenů a běžných nekovů – síra, fosfor, 

uhlík – zná možnosti jejich použití 
popíše rozdíl mezi amorfním a krystalickým stavem látek, 

rozumí pojmu alotropické modifikace 

 kovy 
 nekovy 
 struktura látek 

 

 
 
 
II. ročník – téma: Základy českého chemického názvosloví 
 

Výstupy Učivo MV 
chápe oxidační číslo atomu jako formální náboj 
rozlišuje oxidační číslo a skutečný náboj iontu 
zná valenční koncovky kladných oxidačních čísel 

 oxidační číslo 
 valenční koncovky 

F 
M 
ČJL 

 

II. ročník – Vzdělávací obor: Člověk a svět práce 

téma: Práce s laboratorní technikou 

 
Výstupy Učivo MV 

rozliší pokusem fyzikální a chemický děj 
chápe subjektivní (pozorování) a objektivní (pokus, měření) 

zjišťování vlastností látek 
zaznamenává výsledky vlastní práce formou protokolu 
sestavuje jednoduché aparatury a provádí dělení směsí 

filtrací, krystalizací, destilací, sublimací, papírovou  
chromatografií 
vypočítává složení směsí 
sestavuje jednoduché zařízení pro stanovení teploty vzplanutí 

a teploty vznícení 
sestavuje účinný model pěnového hasícího přístroje a 

demonstruje jeho použití 
pracuje s kuličkovým modelem demonstrujícím učivo 

 vlastnosti látek, 
veličiny 

 
 
 
 směsi 
 
 
 
 voda, vzduch 
 
 
 částicové složení 

látek 

F 
M 
 

 

7. 2 III. ročník 

 
III. ročník – téma: Základní anorganické sloučeniny a jejich názvosloví 
 

Výstupy Učivo MV 
určí oxidační čísla atomů prvků v oxidech, sulfidech, 

halogenidech 
zapíše z názvů sloučenin chemické vzorce a naopak ze 

vzorců jejich názvy 
popíše vlastnosti a použití vybraných oxidů, sulfidů, 

halogenidů, posoudí jejich případný vliv na životní 
prostředí 

 oxidy 
 sulfidy 
 halogenidy 

Bi 
Ge 
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zná výskyt v přírodě vybraných látek této skupiny jako 
minerály, resp. technicky významné rudy 
 
III. ročník – téma: Výpočty ze vzorců, rovnic 
 

Výstupy Učivo MV 
vypočítá obsah daného prvku ve sloučenině 
vypočítá teoretický výtěžek dané sloučeniny 

 molární hmotnost 
 látková koncentrace 

F 
M 

 
III. ročník – téma: Kyseliny a zásady 
 

Výstupy Učivo MV 
popíše vlastnosti a použití významných kyselin (kyselina 

chlorovodíková, sírová, dusičná, uhličitá), zásady 
bezpečné práce s nimi (ředění) a první pomoc při 
zasažení těla těmito látkami 

zapíše z názvů kyselin jejich vzorce a naopak 
vysvětlí vznik kyselých dešťů a zhodnotí jejich vliv na životní 

prostředí 
popíše vlastnosti a použití vybraných hydroxidů (hydroxid 

sodný, draselný, vápenatý, amonný), zásady bezpečné 
práce s nimi a první pomoc při zasažení těla těmito 
látkami 

orientuje se na stupnici pH, umí pracovat s roztoky indikátorů 
i s indikátorovými papírky různých typů 

rozumí pojmu disociace, zapisuje rovnice disociace kyselin a 
zásad 

 Kyseliny, jejich 
vlastnosti 

 dělení kyselin 
 názvosloví  
 významné kyseliny 
 stupnice pH 
 indikátory 
 zásady (hydroxidy) , 

jejich vlastnosti 
 názvosloví 
 významné hydroxidy 
 disociace 

 Bi 

 
III. ročník – téma: Soli 
 

Výstupy Učivo MV 
napíše z názvů vybraných solí vzorce a naopak 
zapisuje rovnice vzniku solí – uvede názvy a vzorce 

výchozích látek a produktů 
na základě nabytých znalostí uvádí kromě neutralizace 
 i další způsoby přípravy solí  
rozlišuje podmínky pro vznik solí a hydrogensolí, zná vzorce 

a názvy hydrogensolí 
chápe zabudování molekul vody do krystalových struktur 

pevných látek a vznik krystalohydrátů 
vysvětluje pojmy vratná a nevratná dehydratace 
 

 vzorce solí  
 názvosloví solí 

bezkyslíkatých a 
kyslíkatých kyselin 

 neutralizace 
 dělení oxidů dle 

reakce s vodou 
 další metody přípravy 

solí 
 hydrogensoli 
 krystalohydráty 

 

 
III. ročník – téma: Technicky významné soli 
 

Výstupy Učivo MV 
zná sloučeniny způsobující tvrdost vody, rozlišuje možnosti 

pro její odstranění 
nachází paralelu ve vzniku a poškozování krápníků 
zná názvy a vzorce základních i pomocných surovin pro 

výrobu skla  
popisuje vlastnosti a praktické použití keramických materiálů 

v závislosti na složení a technologii výroby 
popíše složení, vlastnosti a použití nejvýznamnějších 

stavebních pojiv 
zná vzorce a názvy průmyslových hnojiv, vysvětluje význam 

jejich jednotlivých složek pro rostliny 

 tvrdost vody, krasové 
jevy 

 výroba skla 
 výroba keramiky, její 

druhy 
 stavební materiály 
 průmyslová hnojiva 
 

Bi 

 
 
 
III. ročník – Vzdělávací obor: Člověk a svět práce 
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téma: Práce s laboratorní technikou 

 
Výstupy Učivo MV 

umí vypočítat výtěžek technicky významných reakcí 
 
 
 
sestaví elektrický obvod a měřením vodivosti prokazuje 

disociaci 
v jednoduché aparatuře demonstruje tvrdnutí malty 
seznamuje se pomocí různých pomůcek (indikátorů) 

s kyselostí a zásaditostí látek běžného života (nápoje, 
kosmetické a prací prostředky apod.) 

provede výpočet pro následující přípravu anorganických 
sloučenin, jejich konečné zpracování a vyhodnocení 
výtěžku výpočtem  

 látkové množství 
 výpočty ze vzorců  
  a rovnic 
 
 kyseliny, zásady, soli 

Fy 

 
 
 
 
7.3 IV. ročník 
 
IV. ročník – téma: Oxidace a redukce 
 

Výstupy Učivo MV 
vysvětlí pojmy oxidace a redukce, oxidační a redukční činidlo 
na příkladu známých jednoduchých redox reakcí napíše 
 rovnice  
rozlišuje sílu redukčních a oxidačních činidel 
popíše princip výroby železa a oceli 
popíše děje na elektrodách při elektrolytické výrobě kovů 
rozliší podstatu elektrolýzy a galvanického článku a uvede 

příklady jejich praktického využití 
vysvětlí princip koroze, uvede příklady činitelů ovlivňujících 

její vznik a uvede způsoby ochrany před korozí 

 oxidační číslo – 
oxidace a redukce 

 redoxní vlastnosti 
kovů a nekovů – řada 
reaktivity kovů 

 získávání kovů z rud 
 elektrolýza 
 galvanický článek 
 koroze 

F 

IV. ročník – téma: Teplo a chemické reakce 

 
Výstupy Učivo MV 

umí zapsat termochemickou rovnici jednoduchého děje 
odlišuje exo- a endotermické reakce znaménkem reakčního 

tepla 
na jednoduchých příkladech aplikuje I. a II. termochemický 

zákon 

 exotermické a 
endotermické reakce 

 reakční a molární 
teplo 

 termochemické 
zákony 

F 

 
IV. ročník – téma: Zdroje energie – paliva 
 

Výstupy Učivo MV 
rozlišuje paliva dle stáří a původu (fosilní, recentní)  
rozlišuje paliva přírodní, uměle vyrobená, pevná, kapalná a 

plynná 
zná produkty frakční destilace ropy a karbonizace černého 

uhlí 
porovnává výhřevnost paliv 
umí vysvětlit pojem radioaktivita, izotop, rozlišuje a popisuje 

základní druhy radioaktivního záření 
rozlišuje podmínky řízené a neřízené štěpné reakce 
dokáže popsat postup výroby el. energie v jaderné elektrárně 
rozlišuje obnovitelné a neobnovitelné zdroje energie 
zná významné vědce, jejichž jména souvisí s radioaktivitou 

 paliva  
 výhřevnost 
 uhlí 
 ropa 
 radioaktivita a jaderná 

energie 

Bi 
F 
D 
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IV. ročník – téma: Základy organické chemie 
 

Výstupy Učivo MV 
zná historii převedení anorganické látky (kyanatan amonný) 

na produkt živé přírody (močovina) 
dokáže vysvětlit rozdíly hodnot některých veličin 

charakterizujících anorganické a organické látky typem 
vazby 

zná základní vlastnosti atomu uhlíku v organické chemii: 
čtyřvaznost a řetězení 

 jednota chemie 
 odlišnosti vlastností 

anorganických a 
organických látek 

 uhlík a jeho 
charakteristika 
v organických látkách 

 

 
 IV. ročník – téma: Uhlovodíky 

 
Výstupy Učivo MV 

rozliší nejjednodušší uhlovodíky, uvede jejich zdroje, 
vlastnosti a použití 

konkretizuje obsah frakcí destilace ropy 
rozumí nebezpečí ohrožení životního prostředí ropou a 

ropnými produkty při haváriích 

 alkany 
 alkeny 
 dieny 
 alkyny 
 areny 

Bi 

 
IV. ročník – téma: Deriváty uhlovodíků  

 
Výstupy Učivo MV 

dokáže obecně charakterizovat základní organické reakce: 
adice, eliminace, substituce a přesmyk 

rozliší uhlovodíkový zbytek, funkční (charakteristickou 
skupinu) a pojmenuje je 

charakterizuje vybrané skupiny derivátů, uvede jejich zdroje, 
vlastnosti a použití 

rozliší na příkladu esteru a aminokyseliny dva typy derivátů 
karboxylových kyselin 

uvede schéma esterifikace a charakterizuje vlastnosti esterů 
uvědomuje si význam esterů i aminokyselin pro stavbu 

přírodních látek 

 základní organické 
reakce 

 halogenderiváty 
 kyslíkaté deriváty 

(alkoholy, ethery, 
aldehydy, ketony, 
karboxylové kyseliny) 

 deriváty 
karboxylových kyselin 
(estery, 
aminokyseliny) 

 
 

 
IV. ročník – téma: Přírodní makromolekulární látky  
 

Výstupy Učivo MV 
zná principy vzniku přírodních makromolekulárních látek 

z látek jednodušších  
zapisuje vzorce přírodních látek nebo jejich úseky 
uvede příklady zdrojů těchto látek pro člověka a posoudí 

různé potraviny i jejich zpracování z hlediska obecně 
uznávaných zásad zdravé výživy 

 sacharidy 
 tuky 
 bílkoviny 
 vitaminy 

Bi 

 
IV. ročník – téma: Syntetické makromolekulární látky 
 

Výstupy Učivo MV 
vysvětlí podmínky pro vznik makromolekul 
uvede na čem závisí některé vlastnosti makromolekul 
vysvětlí podstatu polymerace a polykondenzace 
vysvětlí, kdy je syntetická látka plastem 
uvede příklady syntetických makromolekulárních látek, jejich 

vlastnosti a výhody či nevýhody pro použití 
zhodnotí význam recyklace odpadů z hlediska ekologického a 

ekonomického 

 podmínky pro vznik 
syntetických 
makromolekul 

 vlastnosti a z nich 
vyplývající použití 

 plasty a syntetická 
vlákna 

 výhody a nevýhody 
používání těchto látek 

 dopad na životní 
prostředí 
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IV. ročník – Vzdělávací obor: Člověk a svět práce 

 téma: Práce s laboratorní technikou 

 
Výstupy Učivo MV 

sestavuje elektrický obvod, demonstruje na funkčním modelu 
výrobu alkalických kovů, jejich hydroxidů a výro- bu 
halogenů elektrolýzou 
 

pomocí didaktických pomůcek popisuje principy uvolnění 
jaderné energie a její využití 
 
 

pokusem demonstruje důkaz násobných vazeb a adici jako 
jednu ze základních reakcí organické chemie 
 

pomocí laboratorních pomůcek pokusem ověřuje vlastnosti 
halogenderivátů a kyslíkatých derivátů uhlovodíků 
 

pokusem rozlišuje typy syntetických makromolekulárních 
látek na základě pozorování jejich vlastností 
 

pokusem ověřuje chemické vlastnosti tuků a sacharidů 
zpracovává přírodní tuk a demonstruje výrobu mýdla 
provádí chemické důkazy síry a dusíku v bílkovinách 
 

 oxidace, redukce 
 elektrolýza 
 
 
 chemické a jaderné 

reakce jako zdroj 
energie 

 
 uhlovodíky 
 
 
 deriváty uhlovodíků 
 
 
 
 syntetické 

makromolekulární 
látky 

 
 přírodní 

makromolekulární 
látky 

Fy 

 
 
 
7.4 V. ročník 
 
V. ročník – téma: Úvod do studia anorganické chemie 
 

Výstupy Učivo MV 
aplikuje názvoslovná pravidla na další typy sloučenin 
vybavuje si výpočty ze vzorců a rovnic, výpočty koncetrací 
srovnává české chemické názvosloví s názvoslovím ve 

světových jazycích  
 

 názvosloví anorganic-
kých sloučenin 

 typy vzorců 
 hmotnost atomů 

(molární hmotnost) 
 látkové množství 
 výpočty (látkové 

množství, látková 
koncentrace) 
 

 ČJL 
 M 
 
 

 

 

 
V. ročník – téma: Složení a struktura chemických látek 
 

Výstupy Učivo MV 
analyzuje vývoj představ o atomu 
diskutuje na téma posledního – kvantově-mechanického 

modelu 
shrnuje představy o radioaktivitě a rozvíjí je 
analyzuje pojmy štěpná a termonukleární reakce, shrnuje v 

souvislostech současného světa 

 složení a struktura 
atomu (modely 
atomu) 

 Daltonova teorie 
 jádro – radioaktivita 

M 
F 
D 
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rozvíjí představy o výstavbě elektronového obalu jádra 
rozumí principu výstavby periodické tabulky prvků 
zaujímá kritické stanovisko k často nepřesným prezentacím 

tématu ve sdělovacích prostředcích 

 struktura 
elektronového obalu – 
kvantová čísla 

 periodická tabulka 
prvků 

 
V. ročník – téma: Chemická vazba  
 

Výstupy Učivo MV 
rozvíjí představu atomového orbitalu a chápe tvary 

molekulových orbitalů – definuje chemickou vazbu 
předpovídá tvar molekul 
porovnává hodnoty vazebných energií jednotlivých druhů 

vazeb a předvídá vlastnosti jednotlivých typů krystalů 
seznamuje se s různými typy krystalových mřížek 

 atomové a 
molekulové orbitaly 

 vazba σ α π, tvary 
molekul (metody 
VSEPR a hybridizace 
atomových orbitalů) 

 typy krystalů – další 
typy vazeb (sil) 

 základy krystalografie 

F 

V. ročník – téma: Vodík, kyslík, voda a vodné roztoky 

 
Výstupy Učivo MV 

vyhodnotí obecný význam vodíkového kationtu 
rozvíjí charakteristiky oxidů 
poznává specifické vlastnosti vody v nových souvislostech a 

posuzuje jejich význam pro život 
analyzuje definice kyselin a zásad a zaujímá stanovisko k 

obecnější Brönstedově teorii  
dokáže vysvětlit obecné pojmy neutralizace ve vodných a 

nevodných roztocích a hydrolýzu solí na základě 
Brönstedovy teorie 

 

 vodík, chemické 
vlastnosti, sloučeniny 

 kyslík, chemické 
vlastnosti, sloučeniny 

 voda, významné 
vlastnosti 

 disociace, Arrheniova 
a Brönstedova teorie 
kyselin a zásad 

 protolytické reakce 
 neutralizace a 

hydrolýza 

 

 

V. ročník – téma: Periodický zákon jako sjednocující činitel poznání – systematická 
anorganická chemi 

 
Výstupy Učivo MV 

rozvíjí představu periodických vlastností prvků 
vytváří pravidla plynulých změn vlastností sloučenin prvků v 

periodách i svislých skupinách 
hodnotí chemické i fyzikální vlastnosti sloučenin pro jejich 

technické využití i praktické použtití v denním životě 
diskutuje souvislosti účasti s-, p-, d- valenčních elektronů 
 na vazbách s typem vazby 
poznává zvláštnosti sloučenin d- prvků  

 Chemie s-,p- a d- 
prvků – vztah mezi 
strukturou a vlastnost- 
mi sloučenin – 
praktic-ké aplikace 

 

Ge 
 

 
 
V. ročník – Vzdělávací obor: Člověk a svět práce 

téma: Práce s laboratorní technikou 

 
Výstupy Učivo MV 

sestaví jednoduché aparatury pro pozorování a odlišení 
oxidačních a redukčních činidel, resp. vlivu reakčních 
podmínek na průběh chemických reakcí 

 vlastnosti látek  
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7.5 VI. ročník 

 
VI. ročník – téma: Obecná chemie – Zákonitosti přeměn výchozích látek na produkty - 
Termochemie 
 

Výstupy Učivo MV 

seznámí se s termodynamickými stavovými funkcemi a jejich 
významem 

aplikuje termochemické zákony na konkrétní reakce 
vyhodnocuje za jakých podmínek probíhají chemické reakce 

samovolně  
diskutuje možnosti náhrady experimentu pro změření 

molárních tepel reakcí výpočtem z tabelovaných hodnot 
 slučovacích a spalných tepel 

 chemická energetika 
 

F 
M 

 
VI. ročník – téma: Obecná chemie – Zákonitosti přeměn výchozích látek na produkty – Kinetika 
chemických reakcí 
 

Výstupy Učivo MV 
porovnává srážkovou teorii a teorii aktivovaného komplexu 
předpovídá faktory ovlivňující rychlost chemických reakcí 
analyzuje souvislost hodnoty aktivační energie reakce bez 

katalyzátoru a s katalyzátorem 
definuje pojem katalyzátor 

 rychlost chemické 
reakce (Guldberg-
Waageův zákon) 

 aktivační energie 
 katalýza 

 

 

 
VI. ročník – téma: Obecná chemie - Zákonitosti přeměn výchozích látek na produkty – 
Homogenní a heterogenní rovnováhy 
  

Výstupy Učivo MV 
aplikuje rovnovážný stav na homogenní rovnováhy 

(protolytické rovnováhy, rovnováhu v komplexech) 
vysvětlí heterogenní rovnováhu (součin rozpustnosti) 
posuzuje směr posunu rovnovážného stavu (reakce) změnou 

koncentrace, teploty, tlaku (akce) 
zaujímá stanovisko k oxidačně-redukčním dějům, na základě 

tabelovaných redoxních potenciálů třídí oxidační a 
redukční činidla dle síly 

rozumí zjišťování relativních hodnot redoxních potenciálů 
analyzuje protolytickou rovnováhu vody (autoprotolýzu), 

rozumí iontovému součinu vody a předpokladům pro 
výpočert pH 

 dynamická rovnováha 
 rovnovážná konstanta 
 zákon akce a reakce 

v chemii 
(leChatelierův princip) 

M 
 

 
 
VI. ročník – téma: Základy organické chemie  
 

Výstupy Učivo MV 
dokáže jmenovat vlastnosti charakteristicky odlišující 

anorganické a organické sloučeniony 
reprodukuje a rozšiřuje názvoslovné principy 
reprodukuje a upřesňuje charakteristiky základních 

organických reakcí dle účasti příslušných činidel 
 

 typy 
vzorců,konstituce, 
struktura 

 názvoslovné principy 
 základní organické 

reakce 
 schema, rovnice 
 homolytické a 

heterolytické štěpení, 
organická činidla 
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VI. ročník – téma: Uhlovodíky  
 

Výstupy Učivo MV 
rozvíjí vliv druhu chemické vazby na charakteristické 

vlastnosti jednotlivých skupin uhlovodíků 
diskutuje význam, efektivní využívání a budoucnost 

přírodních zdrojů uhlovodíků 
kriticky hodnotí dopad ropných látek na poškozování 

životního prostředí 

 alkany, alkeny, 
alkyny, areny, jejich 
chemické vlastnosti a 
použití 

 zpracování význam- 
ných přírodních 
zdrojů 

Ge 
Bi 

 
VI. ročník – téma: Deriváty uhlovodíků – Halogenderiváty a organokovy 
 

Výstupy Učivo MV 
analyzuje a vysvětluje jednotlivé kroky reakčního 

mechanismu vzniku halogenderivátů  
vysvětluje tzv. Indukční efekty na vazby v molekulách a 

předvídá chemické reakce těchto sloučenin 
analyzuje a vysvětluje jednotlivé kroky reakčního 

mechanismu nukleofilní substituce halogenderivátů 
diskutuje praktická použití halogenderivátů a organokovů s 

ohledem na dopad na životní prostředí 
 

 reakční mechanismus 
– radikálová 
substituce alkanů 

 indukční efekty 
 vlastnosti a praktické 

použití halogenderivá- 
tů a organokovů 

 mechanismus 
nukleofilní substituce 
SN1 a SN2 

Bi 

 

 
VI. ročník – téma: Deriváty uhlovodíků – Dusíkaté deriváty 
 

Výstupy Učivo MV 
řeší vliv substituentů při elektrofilní substituci arenů a jejich 

derivátů 
nalézá princip jejich dělení do dvou skupin 
diskutuje mechanismus nitrace 
nalézá způsob vzniku aminů 
charakterizuje aminy jako zásadité látky a zdůvodňuje své 

rozhodnutí 
porovnává indukční (I) a mezomerní (M) efekt 
vysvětluje vznik azobarviv  

 elekterofilní 
substituce arenů a 
jejich derivátů 

 1.a 2.třída 
substituentů 

 nitrosloučeniny 
 aminy 
 +M-efekt 
 diazotace 
 azobarviva 

 

 

VI. ročník – téma: Deriváty uhlovodíků – Kyslíkaté deriváty 

 
Výstupy Učivo MV 

vybavuje si, porovnává a třídí alkoholy dle stavby jejich 
molekuly 

popisuje chemické vlastnosti různých typů alkoholů z hlediska 
jejich reaktivity, průmyslového využití a škodlivosti zdraví 

porovnává chemické vlastnosti aldehydů, ketonů a etherů z 
hlediska jejich reaktivity na základě stavby molekul i 
praktického použití 

uvádí přehled karboxylových kyselin, třídí je dle různých 
kriterií 

porovnává karboxylové kyseliny s kyselinami anorganickými 

 alkoholy 
 karbonylové 

sloučeniny (aldehydy 
a ketony) 

 ethery 
 karboxylové kyseliny  
 funkční a substituční 

deriváty 
karboxylových kyselin 

Bi 

 
VI. ročník – téma: Deriváty karboxylových kyselin a kyseliny uhličité 
 

Výstupy Učivo MV 
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porovnává vlastnosti funkčních derivátů, odděluje ty, které 
mohou nahrazovat karboxylové kyseliny v jejich reakcích 

definuje esterifikaci, charakterizuje obecné vlastnosti esterů i 
jejich praktické použití 

posuzuje vliv atomů halogenů na vlastnosti halogenkyse- lin 
navrhuje vznik obojetného iontu jako důsledek koexistence 

kyselé a zásadité charakteristické skupiny v molekulách 
aminokyselin 

posoudí jeho proměny se změnou pH 
porovnává deriváty kyseliny uhličité z hlediska jejich 

praktického významu 

 estery, amidy, haloge-
nidy a anhydridy 
karboxylových kyselin 

 halogenkyseliny, 
hydroxykyseliny, 

 aminokyseliny 
 optická izomerie 
 deriváty kyseliny 

uhličité 
 

Bi 

 
 
 
VI. ročník – Vzdělávací obor: Člověk a svět práce 

téma: Práce s laboratorní technikou 

 
 

Výstupy Učivo MV 
Pomocí jednoduchých apartur  
měří a diskutuje hodnoty pH stanovené u roztoků denní 

potřeby (vodovodní voda, nápoje, mycí a prací prostředky 
apod.) 

experimentálně potvrzuje hypotézu rozdílné síly oxidačních i 
redukčních činidel 

potvrzuje pevnost komplexních částic převáděním prakticky 
nerozpustných látek do roztoku 

dokazuje přítomnost násobných vazeb v různých organických 
látkách adicí bromu  

 stanovení pH 
 oxidační a redukční 

činidla 
 vznik komplexů 
 adiční reakce 

 

 

7.6 VII. ročník 

VII. ročník – téma: Synthetické makromolekulární látky 

 
Výstupy Učivo MV 

porozumí nutným předpokladům pro vznik makromolekuly a 
uvádí příklady 

diskutuje faktory ovlivňující vlastnosti makromolekulár-ních 
látek a uvádí příklady výrobků z praktického života 

kriticky hodnotí nepříznivé vlastnosti monomerů pro zdraví 
člověka a celkové hospodaření s makromoleku- lárními 
látkami z hlediska dopadu na životní prostředí 

 předpoklady vzniku 
 faktory ovlivňující 

vlastnosti 
 příprava dle typu 

reakce, vlastnosti a 
praktické využití  

Bi 

 
VII. ročník – téma: Chemie přírodních látek I 
 

Výstupy Učivo MV 
prokazuje přehled ve složením a vlastnostmi velice bohaté 

skupině látek 
uvádí příklady jednotlivých typů látek, uvádí jejich zdroje, 

diskutuje jejich složení a vlastnosti, případně účinnost v 
živých organismech 

u tuků shrnuje možnosti jejich zdravého použití při přípravě 
pokrmů, chápe jejich význam jako zdroje enrgie pro 
člověka 

na příkladu mýdel zaujímá stanovisko k principu účinnosti 
detergentů 

 lipidy (jednoduché, 
složité), tuky, zmýdel- 
nění, živočišné a 
rostlinné vosky)  

 izoprenoidy (terpeny, 
steroidy) – silice, 
pryskyřice, balzámy, 
rostlinná barviva, 
steroly, latex, 
gutaperča 

B 

 
VII. ročník – téma: Heterocyklické sloučeniny 
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Výstupy Učivo MV 

vysvětluje vliv druhu heteroatomu na chemické vlastnosti 
heterocyklů 

reprodukuje předpoklady pro vznik aromatického stavu 
 a vysvětluje účast nevazebných elektronů heteroatomu  
 na něm  
dělí mnohočetnou skupinu heterocyklů z hlediska použití v 

laboratorní praxi a z hlediska jejich důležitosti 
pro stavbu složitých látek nezbytných pro živé organismy 
charakterizuje alkaloidy jako fyziologicky velmi účinné látky, 

uvádí příklady včetně zdrojů a účinnosti 
kriticky hodnotí jejich možné zneužití jako nebezpečných 

návykových látek 

 typy heterosloučenin 
z různých hledisek 

 vliv heteroatomu na 
chemické vlastnosti 

 aromatický charakter 
látek 

 přehled významných 
heterocyklů a jejich 
význam pro živé 
soustavy 

 alkaloidy 

Bi 

 

 
VII. ročník – téma: Chemie přírodních látek II 
 

Výstupy Učivo MV 
a) sacharidy  
dokáže sestavit základní přehled největší skupiny přírodních 

látek: aldosy, ketosy – mono-,di-,(oligo-) až polysacharidy 
rozumí chemickým vlastnostem, uvádí příklady esterů, 

glykosidů, oxidačních i redukčních produktů sacharidů 
na základě popsaného historického experimentu vytváří 

hypotézu dalšího chirálního centra a vysvětluje tak vznik 
dalších optických izomerů a poloacetalové cyklické 
vzorce 

rozlišuje enantiomery a anomery 
vyjmenuje nejznámější představitele mono- a disacharidů, 

popíše jejich přírodní zdroje, vlastnosti a význam 
porovnává struktury polysacharidů a uvádí v souvislosti s 

vlastnostmi jejich biologické funkce  
řeší problematiku modifikovaných přírodních polymerů 
chápe sacharidy jako významný zdroj energie živých 

organismů 
 
b) bílkoviny 
na základě svých znalostí porozumí složení a struk- turám 

molekul bílkovin a vysvětluje je 
uvědomuje si funkce bílkovin v živém organismu, mimo jiné 

jako zdroj energie 
chápe důležitost bílkovinové stravy a vyjmenuje bílkovi-nami 

bohaté složky potravy 
 
c) nulkeové kyseliny 
rozumí složení molekul nukleových kyselin 
roztřídí nukleové kyseliny podle složení a významu 
vysvětluje pojmy párování bází, replikace, transkripce, 

translace, kodon, antikodon 
tato vysvětlení uvádí v souvislosti a chápe principy syntézy 

bílkovin, přenosu (ale i poruch) genetické informace 

 a) sacharidy – dělení, 
složení, zdroje, formy 
vzorců, chemické 
vlastnosti, optická 
aktivita 

 b) bílkoviny – složení, 
zdroje, struktury, 
biologické funkce, 
denaturace 

 c) nukleové kyseliny – 
složení, struktura, 
dělení, biologický 
význam 

Bi 
F 

 
 
VII. ročník – téma: Úvod do biochemie 
 

Výstupy Učivo MV 
vyhledává rozdíly v chemii živé a neživé přírody 
diskutuje význam a uplatnění ATP 
analyzuje účast enzymů a koenzymů v biochemických 

reakcích 

 chemie živé a neživé 
přírody – biogenní 
prvky, makro- a 
mikro- prvky, stopové 
prvky a jejich zdroje 

Bi 
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dokáže podrobně popsat světelnou a temnostní část 
fotosyntézy včetně významu ATP a koenzymů 

chápe blízkost některých koenzymů a vitaminů a uvědomuje 
si nezbytnost přítomnosti vitaminů v potravě 

uvádí příklady složek potravy v souvislosti s druhem 
obsaženého vitaminu a jeho významem  

 chemická energetika 
– živiny, auto- a 
hetero- trofní 
organismy 

 ATP jako energetická 
“konzerva” – struktura 
a využití pro syntézu, 
transport, mechanic- 
kou práci 

 anabolické a 
katabolické reakce 

 enzymy – složení, 
dělení, specifičnost 

 enzymové reakce – 
faktory ovlivňující 
jejich rychlost 

 aktivace a inhibice 
enzymů 

 koenzymy 
 fotosyntéza 
 vitaminy 

 
VII. ročník – téma: Metabolismus živin  
 

Výstupy Učivo MV 
analyzuje schema metabolismu sacharidů za aerobních i 

anaerobních podmínek u různých typů organismů a 
porovnává množství získané energie 

reprodukuje dřívější informace o lipidech a vysvětluje 
postupné odbourávání vyšších karboxylových kyselin 

hydrolýzu bílkovin uvádí v souvislostech s působením 
specifických enzymů 

kriticky posuzuje neúměrný přísun sacharidů do organismu při 
dostatku ATP 

porovnává a seřazuje živiny podle množství z nich získané 
energie 

vyhodnocuje konečnou přeměnu společného produktu 
metabolismu živin - acetylkoenzymu-A 

 metabolismus 
sacharidů – glykolýza 

 metabolismus tuků - 
β-oxidace 

 metabolismus bílkovin 
 citrátový (Krebsův) 

cyklus a koncový 
(dýchací) řetězec 

Bi 

 
 
VII. ročník – Vzdělávací obor: Člověk a svět práce 

téma: Práce s laboratorní technikou 

 
Výstupy Učivo MV 

Volí a provádí různé způsoby důkazu redukčních vlastností 
cukrů 

provádí kvalitativní analytický důkaz dusíku a síry ve 
vaječném bílku 

porovnává experimentální podmínky pro vratnou a 
nevratnou denaturaci bílkovin 

 redukující a 
neredukující cukry 

 složení a denaturace 
bílkovin 

Bi 
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5.14.2 Učební osnovy volitelného / nepovinného předmětu seminář z chemie 
 
 

1. Název předmětu, jeho zkratka a základní popis 
 
Seminář z chemie (SCH) je volitelný předmět, navazující na předmět chemie a určený především 
žákům se zájmem o přírodní vědy a technické obory. Obsah semináře je součástí profilové maturity 
v oboru Chemie a seminář z chemie. 
 
2. Charakteristika předmětu SCH 
 
Cílem předmětu je rozšířit vědomosti žáků a využívat osvojené chemické pojmy, rozvíjet a prohlubovat 
chemické myšlení studentů s hlubším zájmem o chemii. Předmět výrazně rozvíjí schopnost 
abstraktního myšlení, logického uvažovaní a přesného vyjadřování myšlenek. 
Výuka navazuje na látku probíranou v hodinách chemie a doplňuje ji o některé další tematické okruhy.  
V posledním ročníku je pak zaměřen výrazně na zvládnutí maturitní zkoušky, popř. přijímacích 
zkoušek na vysoké školy. U profilové maturity z chemie se očekává znalost všech probraných témat, i 
když podmínkou není absolvování tohoto předmětu (látku je možné zvládnout samostudiem). 
 
3. Klíčové kompetence v semináři z matematiky SCH – viz 5.14.1 
 
4. Výchovné a vzdělávací strategie SCH – viz 5.14.1 
 
5. Forma výuky SCH 
 

ročník V VI VII VIII 
hodin týdně / z toho půlených   2 2 
 

organizace výuky Výuka probíhá ve dvouhodinovém bloku jednou týdně, skupinu tvoří 5–20 
žáků.  

 
organizační formy 
práce 

Vyučovací hodina; součástí hodiny může být např. referát jednotlivce nebo 
dvojice na dané odborné téma, týmová práce na novém tématu, i s využitím 
výpočetní techniky 

 
místo realizace Laboratoř chemie. 

 
6. Průřezová témata SCH – viz 5.14.1  
 
7. Učivo, výstupy, mezipředmětové vazby SCH  
 
7.1. VII. ročník 
 
 VII. ročník – téma: Chemická vazba  
 

Výstupy Učivo MV 
rozvíjí představu o druzích chemické vazby 
předpovídá tvar molekul – uvádí v souvislost strukturu a 

vlastnosti látek 
 

 atomové a 
molekulové orbitaly, 
hybridizace orbitalů 

 metoda VSEPR 

F 

VII. ročník – téma: Vlastnosti prvků a jejich sloučenin 

 
Výstupy Učivo MV 

vytváří pravidla plynulých změn vlastností sloučenin prvků v 
periodách i svislých skupinách 

hodnotí chemické i fyzikální vlastnosti sloučenin pro jejich 
technické využití i praktické použtití v denním životě 

toxikologie anorganických látek 

 Vlastnosti prvků ve 
skupinách periodické 
soustavy 
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VII. ročník – téma: Obecná chemie – Zákonitosti přeměn výchozích látek na produkty - 
Termochemie 
 

Výstupy Učivo MV 

seznámí se s termodynamickými stavovými funkcemi a jejich 
významem 

aplikuje termochemické zákony na konkrétní reakce 
vyhodnocuje za jakých podmínek probíhají chemické reakce 

samovolně  
diskutuje možnosti náhrady experimentu pro změření 

molárních tepel reakcí výpočtem z tabelovaných hodnot 
 slučovacích a spalných tepel 

 chemická energetika 
 

F 
M 

 
VII. ročník – téma: Obecná chemie – Zákonitosti přeměn výchozích látek na produkty – 
 Kinetika chemických reakcí 
 

Výstupy Učivo MV 
porovnává srážkovou teorii a teorii aktivovaného komplexu 
předpovídá faktory ovlivňující rychlost chemických reakcí 
analyzuje souvislost hodnoty aktivační energie reakce bez 

katalyzátoru a s katalyzátorem 
definuje pojem katalyzátor 

 rychlost chemické 
reakce (Guldberg-
Waageův zákon) 

 aktivační energie 
 katalýza 

 

 

 
VII. ročník – téma: Obecná chemie - Zákonitosti přeměn výchozích látek na produkty – 
 Homogenní a heterogenní rovnováhy 
  

Výstupy Učivo MV 
aplikuje rovnovážný stav na homogenní rovnováhy 

(protolytické rovnováhy, rovnováhu v komplexech) 
vysvětlí heterogenní rovnováhu (součin rozpustnosti) 
posuzuje směr posunu rovnovážného stavu (reakce) změnou 

koncentrace, teploty, tlaku (akce) 
zaujímá stanovisko k oxidačně-redukčním dějům, na základě 

tabelovaných redoxních potenciálů třídí oxidační a 
redukční činidla dle síly 

rozumí zjišťování relativních hodnot redoxních potenciálů 
analyzuje protolytickou rovnováhu vody (autoprotolýzu), 

rozumí iontovému součinu vody a předpokladům pro 
výpočert pH 

pufry 
dokáže vyčíslit složité oxidačně-redukční rovnice 
stechiometrické výpočty 

 dynamická rovnováha 
 rovnovážná konstanta 
 zákon akce a reakce 

v chemii 
(leChatelierův princip) 

 redox potenciál 
 látkové množství, 

látlová koncentrace 

M 
 

 

 

7.2 VIII. ročník 

 
VIII. ročník – téma: Uhlovodíky a jejich deriváty 
 

Výstupy Učivo MV 
rozvíjí vliv druhu chemické vazby na charakteristické 

vlastnosti jednotlivých skupin uhlovodíků 
diskutuje význam, efektivní využívání a budoucnost fosilních 

zdrojů 
rozlišuje typické vlastnosti různých derivátů uhlovodíků 
chápe průběh organických reakcí – jejich mechanismy 
vnímá rozdílné vlastnosti organických látek zu hlediska 

toxikologického 
laboratorní práce 

 uhlovodíky, jejich 
chemické vlastnosti a 
použití 

 zpracování význam- 
ných přírodních 
zdrojů 

 reakční mechanismy 

Ge 
Bi 
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VIII. ročník – téma: Synthetické makromolekulární látky 

 
Výstupy Učivo MV 

porozumí nutným předpokladům pro vznik makromolekuly a 
uvádí příklady 

diskutuje faktory ovlivňující vlastnosti makromolekulár-ních 
látek a uvádí příklady výrobků z praktického života 

kriticky hodnotí nepříznivé vlastnosti monomerů pro zdraví 
člověka a celkové hospodaření s makromoleku- lárními 
látkami z hlediska dopadu na životní prostředí 

 předpoklady vzniku 
 faktory ovlivňující 

vlastnosti 
 příprava dle typu 

reakce, vlastnosti a 
praktické využití  

Bi 

 

 
VIII. ročník – téma: Chemie přírodních látek I 
 

Výstupy Učivo MV 
prokazuje přehled ve složením a vlastnostmi velice bohaté 

skupině látek 
diskutuje jejich složení a vlastnosti, případně účinnost v 

živých organismech 
tuky patřící k lipidům chápe jako významný zdroj energie  
laboratorní práce 

 lipidy  
 izoprenoidy 

B 

 
VIII. ročník – téma: Heterocyklické sloučeniny 
 

Výstupy Učivo MV 
vysvětluje vliv druhu heteroatomu na chemické vlastnosti 

heterocyklů 
dělí mnohočetnou skupinu heterocyklů z hlediska použití v 

laboratorní praxi a z hlediska jejich důležitosti 
pro stavbu složitých látek nezbytných pro živé organismy 
charakterizuje alkaloidy jako fyziologicky velmi účinné látky, 

uvádí příklady včetně zdrojů a účinnosti 
kriticky hodnotí jejich možné zneužití jako nebezpečných 

návykových látek 

 typy heterosloučenin 
z různých hledisek 

 vliv heteroatomu na 
chemické vlastnosti 

 aromatický charakter 
látek 

 přehled významných 
heterocyklů a jejich 
význam pro živé 
soustavy 

 alkaloidy 

Bi 

 

 
VIII. ročník – téma: Chemie přírodních látek II 
 

Výstupy Učivo MV 
 
 
a) sacharidy  
dokáže sestavit základní přehled největší skupiny přírodních 

látek 
rozumí stavbě jejich molekul a odpovídajícím vlastnostem i 

biologické funkci 
chápe sacharidy jako významný primární zdroj energie živých 

organismů 
b) bílkoviny 
uvědomuje si funkce bílkovin v živém organismu, mimo jiné 

jako zdroj energie 
chápe důležitost bílkovinové stravy a vyjmenuje bílkovi-nami 

bohaté složky potravy 
c) nukleové kyseliny 
rozumí složení molekul nukleových kyselin 
chápe principy syntézy bílkovin, přenosu (ale i poruch) 

genetické informace 

 a) sacharidy  
 b) bílkoviny 
 c) nukleové kyseliny  

Bi 
F 
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laboratorní práce 
 
 
VIII. ročník – téma: Úvod do biochemie 
 

Výstupy Učivo MV 
vyhledává rozdíly v chemii živé a neživé přírody 
diskutuje význam a uplatnění ATP 
analyzuje účast enzymů a koenzymů v biochemických 

reakcích 
chápe blízkost některých koenzymů a vitaminů a uvědomuje 

si nezbytnost přítomnosti vitaminů v potravě 
 

 chemie živé a neživé 
přírody – biogenní 
prvky, makro- a 
mikro- prvky, stopové 
prvky a jejich zdroje 

 chemická energetika 
– živiny, auto- a 
hetero- trofní 
organismy 

 ATP jako energetická 
“konzerva” – struktura 
a využití pro syntézu, 
transport, mechanic- 
kou práci 

 anabolické a 
katabolické reakce 

 enzymy – složení, 
dělení, specifičnost 

 enzymové reakce – 
faktory ovlivňující 
jejich rychlost 

 aktivace a inhibice 
enzymů 

 koenzymy 
 fotosyntéza 
 vitaminy 

Bi 

 
VIII. ročník – téma: Metabolismus živin  
 

Výstupy Učivo MV 
analyzuje podíl jednotlivých zdrojů energie 
kriticky posuzuje neúměrný přísun sacharidů do organismu při 

dostatku ATP 
porovnává a seřazuje živiny podle množství z nich získané 

energie 
 

 metabolismus 
sacharidů – glykolýza 

 metabolismus tuků - 
β-oxidace 

 metabolismus bílkovin 
 citrátový (Krebsův) 

cyklus a koncový 
(dýchací) řetězec 

Bi 
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5.14.3 Učební osnovy volitelného / nepovinného předmětu přírodovědný 

seminář 
 
 

1. Název předmětu, jeho zkratka a základní popis 
 
Přírodovědný seminář (SPRV) je volitelný předmět, navazující na předmět chemie, biologie a fyzika. 
Je určený především žákům se zájmem o přírodní vědy a technické obory. Obsah semináře by měl 
doplňovat osnovy jednotlivých předmětů (viz jednotlivé ŠVP) o prvky badatelsky orientované výuky, 
projektové výuky, problémově orientované výuky a kritického myšlení. 
 
2. Charakteristika předmětu SPRV 
 
Cílem předmětu je rozšířit vědomosti žáků o synteticko-analytický přístup a využívat osvojené pojmy z 
jednotlivých přírodovědných předmětů v praktických úkolech, které jsou zaměřeny na pozorování jevů 
v terénu, práci s měřicími systémy Vernier a měřicími pomůckami programu Globe. Předmět výrazně 
rozvíjí schopnost pozorování, kreativity, kritického myšlení, logického uvažování a ukazuje principy, o 
které se opírá vědecké myšlení a tvorba výzkumného projektu. Nabízí environmentálně laděný pohled 
na okolí školy v kontextu s dalšími porovnávanými lokalitami. Organizačně se opírá o skupinovou 
práci a její specifika (rozdělení rolí, spolupráce, prezentace výsledků před ostatními, argumentace 
vlastního názoru, diskuze nad komplexními environmentálními problémy, vyslechnutí názoru 
ostatních).  
 
3. Klíčové kompetence v semináři  
viz klíčové kompetence rozvíjené v biologii, chemii a fyzice 
 
4. Výchovné a vzdělávací strategie 
viz ŠVP biologie, chemie a fyziky 
 
5. Forma výuky SPRV 
 

ročník V VI VII VIII 
hodin týdně / z toho půlených 2 2   
 

organizace výuky Výuka probíhá ve dvouhodinovém bloku jednou týdně, skupinu tvoří 5–20 
žáků. Seminář je složen z témat, které lze zařadit mezi více povinných 
předmětů (fyzika, chemie, biologie) a na jejich výuce se podílejí vyučující 
fyziky i chemie (biologie). 

 
organizační formy 
práce 

Exkurze, skupinová práce v terénu, laboratorní práce, projekt a jeho příprava, 
fáze badatelsky orientované výuky (tvorba výzkumné otázky, hypotéza, 
prohledávání informačních zdrojů, plánování experimentu k ověření hypotézy, 
ověření nebo zamítnutí hypotézy, nové otázky vedoucí k dalšímu výzkumu).  
Vyučovací hodina; součástí hodiny může být např. referát jednotlivce nebo 
dvojice na dané odborné téma, týmová práce na novém tématu, i s využitím 
výpočetní techniky, provádění pokusů. 

 
místo realizace Terén (většinou blízké okolí školy, ale i exkurze na vzdálenější místa), 

laboratoř nebo školní učebna, případně počítačová učebna (analýza dat) 
 

6. Průřezová témata    
viz 5.13.1 (Fy) a 5.14.1 (Ch) 
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7. Učivo, výstupy, mezipředmětové vazby   
 
7.1.  
 
 Téma:  Meteorologie 
 

Výstupy Učivo MV 
Žák  

 určí oblačnost  
 zařadí obrázky oblaků na zjednodušené schéma 

oblohy 
 změří jednoduchým postupem kvalitu ovzduší a 

porovná ji s jinou částí Prahy (nebo jiné lokality) 
 vyplní správně pracovní list s pomocí informačního 

listu a vlastního pozorování a měření 
 vede si pravidelný záznam údajů a je schopen tyto 

údaje vyhodnotit z grafu nebo tabulky 

Pozorování počasí 
Typy oblaků 
Měření kvality ovzduší 
Práce s pracovním a 

informačním listem 
Pravidelný záznam údajů 

Z, F, Ch, 
Bi 

Téma:  Hydrologie 

 
Výstupy Učivo MV 

Žák 
 najde vhodné hydrologické stanoviště v okolí školy 
 odebere určené vzorky 
 změří průhlednost vody a vyhodnotí naměřené 

hodnoty (porovná je s jinou lokalitou, jiným typem 
vodního zdroje) 

 vyrobí si podle návodu jednoduché pomůcky na 
měření (např. Secchiho disk) 

 vyvodí vztah mezi naměřenými hodnotami 
posuzujícími kvalitu vody (pH, teplota, obsah iontů) s 
přítomností vodních bezobratlých a rostlin 

 určí vylovené bezobratlé podle jednoduchého klíče 
 vysvětlí, k čemu slouží měření konduktivity vody 
 interpretuje naměřená data za určité časové období 
 porovná skutečné vzorky vodních rostlin s jejich 

atlasem a pokusí se je určit 
 pozoruje nasbírané vzorky lupou nebo mikroskopem 

Hydrologické stanoviště 
Průhlednost vody 
Výběr stanoviště a popis 
Mapování a dokumentace 
Odběr vzorků 
Secchiho disk a trubice 
Výroba pomůcek 
Interpretace dat 
Teplota vody 
Konduktivita 
pH vody 
Alkalinita 
Dusičnany 
Rozpuštěný kyslík 
Vodní bezobratlí 
živočichové 
Vodní rostliny 

Z, Ch, F, 
Bi 
 

Téma:  Vegetační pokryv 

Výstupy Učivo MV 
Žák 

 určí charakter území pomocí systému MUC 
 vysvětlí, o čem vypovídá charakter vegetace a jak 

souvisí s podložím 
 vyčte potřebnou informaci z mapy nebo ze satelitního 

snímku 
 vytyčí pixel na vybraném stanovišti 
 určí vzdálenost pomocí vědeckého kroku 
 změří výšku zvoleného objektu (např. stromu) a jeho 

obvod 
 určí po průchodu terénem dominantní a kodominantní 

druh dřeviny 
 určí procentuální pokryvnost bylinného patra a 

korunový zápoj 
 interpretuje data, která zapsal někdo jiný a porovná je 

se svými daty 
 správně používá klinometr a densitometr 
 pracuje s GPS systémem 

O čem vypovídá charakter 
vegetace 
Mapy a satelitní snímky 
GPS 
MUC systém klasifikace 
Vědecký krok 
Densitometr, klinometr 
Vytyčení pixlu na 
stanovišti 
Biometrie 
Dominantní a 
kodominantní druh 
Výška a obvod stromu 
Korunový zápoj 
Pokryvnost bylinného 
patra 
Interpretace dat 
 

Z, Bi, M 
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Téma: Fenologie 

Výstupy Učivo MV 
Žák 

 určí podle klíče pupenů pozorované druhy stromů 
 pozoruje rašení pupenů, toto pozorování pravidelně 

dokumentuje a vyhodnocuje (porovnává různá 
stanoviště s tím samým druhem stromu) 

 sleduje a popisuje fenologii vybraného druhu dřeviny 

Rašení pupenů 
Typy pupenů 
Probouzení vegetace 
Životní cykly 
Usínání vegetace 
Fenologie vybraného 

druhu (šeřík, lípa) 

Bi, Z 

 
Téma: Pedologie 

Výstupy Učivo MV 
Žák 

 vybere pedologické stanoviště v okolí školy 
 zkoumá půdní profil a strukturu, zrnitost 
 určí základní půdní znaky podle návodu 
 změří přítomnost uhličitanů v půdě 
 odvodí vztah mezi teplotou a vlhkostí 
 změří pH půdy a porovná se svým odhadem na 

základě pozorované vegetace 
 určí barvu půdy s pomocí určovacího klíče 

 

Vznik a složení půdy 
Pedologické stanoviště 
Půdní profil 
Půdní struktura 
Základní půdní znaky 
Přítomnost uhličitanů 
pH půdy 
Teplota a vlhkost 
Objemová hmotnost 
Zrnitostní rozbor 

Ch, Bi, Z 

 
Téma: Koloběh uhlíku 

Výstupy Učivo MV 
Žák 

 popíše globální koloběh uhlíku na obrázku 
 hraje didaktickou hru "Uhlík cestuje" a poté vysvětlí 

principy, které si hrou upevnil 
 vypočítá na určeném místě biomasu 
 vysvětlí souvislost koloběhu uhlíku a rostlin 
 provede pokus k tématu fotosyntéza a vysvětlí 

změny hodnot na světle a ve tmě 
 z naměřených hodnot vytvoří tabulku a graf 
 pracuje s přístroji Vernier a dokáže naměřená data 

odeslat a vložit do protokolu 

Zásobníky a toky uhlíku 
Globální koloběh uhlíku 
Didaktická hra (Uhlík 

cestuje) 
Výpočet biomasy 
Rostliny a koloběh uhlíku 
 

Ch, Bi, M 

  
  

 
Téma roku: Mikroplasty 

Výstupy Učivo MV 
Žák 

 naplánuje si krátkodobý a dlouhodobý projekt 
 vybere si svou roli pro skupinovou práci a splní 

naplánované úkoly (v kooperaci s členy skupiny) 
 účastní se vybraných nabízených akcí v průběhu roku 
 aktivně spolupracuje na přípravě plakátu a 

dokumentu na Globe games 
 prezentuje svůj projekt před ostatními žáky 
 vyhodnocuje projekty ostatních žáků 
 projevuje určitou míru samostatnosti a zodpovědnosti 

v plnění úkolů 
 pravidelně zapisuje naměřené hodnoty 
 porovná své výsledky s výsledky ostatních a rozdíly 

adekvátně vysvětlí 
 vysvětlí vliv mikroplastů na životní prostředí 
 navrhne možnosti, jak zlepšit životní prostředí ve 

svém okolí 
 diskutuje environmentální problémy s ostatními, 

svými argumenty podpoří svůj názor 

Jak se plánuje projekt 
Měsíční aktuality 
Výběr vlastního projektu 
Příprava na Globe games 
Globe games 
Prezentace a 

vyhodnocení projektu 

Ch, Bi, F 
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 vyhledá relevantní informace na internetu nebo v 
literatuře a projeví schopnost kritického myšlení 

  
 
Téma: Pohyb těles a jejich vzájemné působení 

Výstupy Učivo MV 
Žák 
identifikuje nejdůležitější síly působící při pohybu tělesa 

a předvídá jejich účinek na těleso 
analyzuje pohyby těles, jak je zná z denní praxe, z pohledu 

Newtonových pohybových zákonů 
určí potenciální a kinetickou energii tělesa 
určí veličiny rozhodující pro posouzení otáčivého účinku síly 

na těleso 
objasní pojem dostředivé síly a užívá ji při odhadu parametrů 

otáčivého pohybu 
v jednoduché situaci určí moment síly vůči ose a předpoví 

jeho otáčivý účinek 
řádově odhaduje velikost gravitační síly mezi objekty 

a porovnává ji s jinými silami 
registruje rozdíl mezi gravitační a tíhovou silou 
odhaduje rychlost proudění kapaliny v daném průřezu 
používá vztah mezi přetlakem a rychlostí proudění pro odhad 

parametrů proudící kapaliny 

 kinematika pohybu – 
poloha a změna 
polohy tělesa, dráha, 
rychlost tělesa a jeho 
zrychlení 

 Newtonovy pohybové 
zákony 

 otáčivý pohyb a 
veličiny jeho popisu 

 dostředivé zrychlení 
a síla 

 gravitační pole a síla 
 Keplerovy zákony 
 Newtonův gravitační 

zákon 
 rovnice kontinuity 
 Bernoulliho rovnice 

M 
Bi 
Ch 
Z 

 
Téma: Astronomie 

Výstupy Učivo MV 
Žák 
určí významné body na nebeské sféře 
objasní jevy za hranicemi zemské atmosféry 
popíše pohyb vesmírných objektů v prostoru a čase 
vysvětlí pojmy sluneční soustava, galaxie, velký třesk, černá 

díra, konjunkce, zatmění 
zná druhy astronomických pozorování a astronomické 

přístroje 

 hvězdná mapa 
 životní cyklus hvězdy 
 mezihvězdný prostor 

a hmota 
 termodynamická 

teplota 
 pozorování ze školní 

hvězdárny 

M 

 
Téma: Využití energie 

Výstupy Učivo MV 
Žák 
umí nahlížet přírodní děje z pohledu přeměn energie 

a stanoví v jednoduchých případech výkon energetické 
přeměny 

určí a měří výkon a účinnost 
určí obsah energie v palivu 
vysvětlí pojmy uhlíková stopa, skleníkový efekt, globální 

oteplování 
porovná účinnost různých zdrojů energie 

 práce, výkon a 
účinnost 

 mechanická energie 
 přeměny energie 

Ch 
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5.15 Biologie - učební osnovy  
 
 
Obsah: 
 

 5.15.1 Učební osnovy povinného předmětu biologie 

 5.15.2 Učební osnovy volitelného předmětu seminář z biologie  

5.15.1 Učební osnovy povinného předmětu biologie 
 
 

1. Název předmětu, jeho zkratka a základní popis 
 
Biologie (Bi) vede žáky k poznání a pochopení přírodních jevů, rozmanitosti života, rovnováhy mezi 
živými organismy, životního prostředí a důsledky jeho narušování, k poznání lidského těla a zdraví, 
vztahu člověka k životnímu prostředí a ostatním živým organismům na této planetě a obecně života 
jako takového. 
 
2. Charakteristika předmětu 
 
Vyučovací předmět biologie zahrnuje celý vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Biologie z RVP GV, 
vzdělávací oblast Člověk a příroda, integruje tematické okruhy ze vzdělávacího oboru Výchova ke zdraví 
a ze vzdělávací oblasti Člověk a zdraví a průřezové téma Environmentální výchova. 
Důraz ve výuce biologie je kladem především na pochopení podstaty života a živých organismů, 
vztahy a rovnováhy mezi nimi a důsledky, které narušování této rovnováhy přináší. Biologie vede žáky 
k poznání lidského těla, zdravému způsobu života, seznámí je s rizikovými faktory. Motivuje žáky ke 
správnému postoji nejen k sobě samému, ale i k ostatním živým organismům na Zemi a k životnímu 
prostředí. Vede žáky k pochopení provázanosti života s neživým prostředím a k dopadu narušení 
jednoho faktoru na celý ekosystém. 
Biologie zahrnuje tematické celky biologie člověka, zoologie, botanika, neživá příroda, obecná biologie, 
genetika a ekologie.  
 
 
V průběhu studia je výuka vedena tak, aby žáci postupně: 
• získali představu o základním dělení živých organismů a jejich úloze na Zemi 
• pochopili stavbu buňky a funkce jednotlivých organel, poznali rozdíly mezi různými typy buněk a 

pochopili postavení virů a jejich nebezpečí pro živé organismy 
• seznámili se s nejznámějšími živočišnými a rostlinnými druhy a jejich anatomií, u živočichů i 

s fyziologií a s ekologií; více než na taxonomii je kladen důraz na jejich postavení na Zemi a vztah 
ke svému okolí, na pochopení jejich stavby a fungování, jejich adaptace k životu v daném 
prostředí 

• okrajově se seznámili s neživou přírodou a provázanosti živé a neživé přírody, seznámili se 
s minerály a horninami, krasovými jevy, vesmírnými tělesy a geologickými ději 

• poznali stavbu lidského těla a pochopili, jakým způsobem funguje, které faktory lidskému zdraví 
prospívají a které mu škodí 

• naučili se poskytnout první pomoc, uvědomili si rizika dnešní doby, zamysleli se nad úlohou 
člověka na této planetě a vlivu lidské činnosti na životní prostředí 

• seznámili se se základy genetiky a dědičnosti, rozmnožováním, genetickými chorobami a 
genetikou populací 

• naučili se chápat veškeré živé organismy jako součást většího celku, kde každý živý jedinec 
ovlivňuje a utváří život v prostředí, ve kterém žije 

• poznali základy ekologie, faktory utvářejí charakter ekosystému živých organismů, vztahy mezi 
organismy, adaptace umožňující přežít v daném prostředí 

• seznámili se s nejvýznamnějšími ekosystémy na Zemi a životu v nich 
• naučili se základní laboratorní práce a práce s mikroskopem a lupou, určovacími klíči, naučili se 

vytvářet preparáty, herbářové položky a jiné biologické sbírky, dovedli využívat metody 
pozorování, měření a pokusu 
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• získali kladný vztah k přírodě a životnímu prostředí, snažili se sami najít způsob, jakým přírodě 
pomáhat a jakým životnímu prostředí a svému okolí pomáhat, pochopili základní podmínky a 
principy života na Zemi 

 
 
 
3. Klíčové kompetence v Bi 
 
3.1 Kompetence k učení – žák chce a umí se učit (po celý život),  
v Bi je proto veden 
• ke schopnosti rozpoznat informace podstatné od méně podstatných 
• k dovednosti rozpoznat u rostlin a živočichů důležité určovací znaky 
• ke schopnosti popsat a kategorizovat daný živočišný či rostlinný druh 
• k umění hledat souvislosti, používat naučnou literaturu a internet k hledání potřebných informací 

namísto učení se nazpaměť bez pochopení problému  
 
3.2 Kompetence k řešení problémů – žák chápe problémy jako přirozenou součást našeho 
světa a snaží se je řešit (chápe je i jako příležitost),  
v Bi je proto veden 
• k zamyšlení nad zásahy člověka a lidské civilizace do životního prostředí a k hledání možností 

zlepšení podmínek života na Zemi 
• k dovednosti pečovat o své tělo, ke zdravému životnímu stylu a vyhýbání rizikovým faktorům, 

k dovednosti poskytnout první pomoc 
• k využití poznatků z ostatních předmětů při řešení problémů 
• k pochopení významu nových biologických objevů 
 
3.3 Kompetence komunikativní – žák chce a umí se vyjádřit (ústně, písemně, prostřednictvím 
různých technologií či jazyků) i reagovat na vyjádření druhých,  
v Bi je proto veden 
• ke kultivovanému ústnímu projevu a k používání odborné terminologie 
• k umění diskuse 
• ke správnému využití odborné literatury a internetu za účelem vytvoření vlastní práce 
• k důležitosti umět nejen vyjádřit vlastní názor, ale i vyslechnout a respektovat názory druhých 
 
3.4 Kompetence sociální a personální – žák chce a umí spolupracovat s druhými (i se sebou),  
v Bi je proto veden  
• ke spolupráci s ostatními spolužáky 
• k systematické samostatné práci 
• k organizačním dovednostem 
• k efektivní práci  
 
3.5 Kompetence občanské – žák chápe cenu a smysl dobrých zákonů, pravidel a tradic a 
dokáže je ctít,  
v Bi je proto veden 
• k uvědomění si nutnosti ochrany přírody a životního prostředí 
• k pochopení sepjetí člověka s přírodou 
• k aktivnímu podílení se na šetření přírody a ochraně životního prostředí 
• k nacvičování poskytnutí první pomoci 

 
3.6 Kompetence pracovní – žák je šikovný a dokáže se uplatnit (řídí sám sebe, případně i 
druhé),  
v Bi je proto veden 
• k dodržování zásad bezpečnosti práce, zejména o praktických hodinách 
• k dodržování termínů odevzdávání seminárních prací, referátů apod., k včasnému docházení do 

hodin biologie a na konzultační hodiny 
• k práci s mikroskopem, lupou a se základy laboratorní technologie 
• ke tvorbě různých domácích prací, samostatně i ve skupinkách 
 
3.7 Kompetence existenciální – žák (nejen v případě krize) dokáže (opakovaně) hledat a 
obhajovat smysl své činnosti a existence,  
v Bi je proto veden 
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• ke schopnosti přenést teoretické poznatky do života 
• k pochopení, jak důležité je umět správně poskytnout první pomoc 
• k uvědomění, že i jednotlivec může přispět k ochraně přírody a životního prostředí 
• k možnosti prezentovat své práce a úspěchy před spolužáky, popř. na webových stránkách školy 

 
3.8 Kompetence akademické – žák disponuje určitým okruhem znalostí a je si vědom 
souvislostí, které snad představují z hlediska okamžitého praktického využití určitý luxus, ale 
zájem o ně je zdůvodněn kulturně, historicky, duchovně apod.,  
v Bi je proto veden 
• k pochopení podstaty a vztahů teorií o vzniku světa a vývoji života 
• k seznámení s nejdůležitějšími objevy v dějinách biologie i po stránce historické 
• k pochopení, jak velký význam měly a mají nejvýznamnější objevy v biologii  
• k zamyšlení, jakým způsobem se změnil život lidí od dob našich předků 
 
4. Výchovné a vzdělávací strategie Bi 
 
Specifické činnosti ve vyučování jsou voleny podle charakteru probíraného tématu a výchovně 
vzdělávacích cílů, jichž je třeba dosáhnout. Jednotlivé skupiny klíčových kompetencí jsou obecně 
rozvíjeny tímto způsobem: 
 

 způsob, jakým jsou kompetence rozvíjeny 
kompetence k učení  učitel žáky vede k aktivnímu myšlení namísto prostého 

předkládání faktů 
 snaží se do výuky zapojit všechny žáky 
 vede hodiny co nejpestřeji, využívá k tomu dostupné 
vybavení školy (dataprojektor, internet, obrazové materiály, 
modely apod.) 
 vede žáky k pochopení souvislostí a propojenosti 
jednotlivých biologických oborů a k provázanosti živých 
organismů s životním prostředím 
 písemné práce dává v rozsahu a časových intervalech 
odpovídajících věku a schopnostem žáků 

kompetence k řešení problémů  při laboratorních pracích nebo skupinové práci vede učitel 
žáky k organizované a systematické práci 
 učí žáky rozpoznat znaky podstatné od méně podstatných 
 při určování živočišných a rostlinných druhů učí žáky 
pracovat s odbornou literaturou 
 v otázkách životního prostředí vede žáky k zamyšlení a 
k hledání možných řešení pro jeho zlepšení a v rámci možností 
k aktivnímu jednání v tomto směru (třídění odpadu, speciální 
koš na staré monočlánky, nekupování výrobků obsahujících 
palmový olej apod.) 

kompetence komunikativní  učitel s žáky komunikuje, dává jim prostor k vyjádření 
vlastních názorů a zároveň je učí vyslechnout a přijmout názory 
druhých 
 učí žáky kultivované diskuzi 
 dává studentům prostor pro vlastní seberealizaci, např. 
formou prezentace vlastní práce, referátu nebo vytvářením 
posterů apod. 
 během laboratorních nebo skupinových prací dohlíží, aby 
žáci mezi sebou komunikovali odpovídajícím způsobem 

kompetence sociální  
a personální 

 učitel dokáže ocenit nejen žáky s nejlepšími výsledky, ale 
zejména žáky, kteří na sobě pracují a jejich výsledky se 
zlepšují, bez ohledu na výsledky ostatních žáků 
 vede žáky ke spolupráci, při laboratorních a skupinových 
pracích dává každému prostor se projevit, nadanější žáci se učí 
spolupracovat s žáky v biologii méně nadanými 
 dokáže ocenit snahu a zlepšení spíše než dlouhodobě 
dobré, ale nezlepšující se výsledky 

kompetence občanské  při hodnocení písemných prací učitel postupuje jasně a 
spravedlivě – žáci musí rozumět ohodnocení své písemné 
práce 
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 učitel žáky na začátku školního roku seznámí s jasně 
formulovanými pravidly hodnocení 
 umožňuje žákům účastnit se biologické olympiády, popř. 
jiných biologických soutěží, a tím reprezentovat svoji školu; za 
dobré umístění v soutěži je žák odměněn pochvalou třídního 
učitele, popř. pochvalou ředitele školy 

kompetence pracovní   učitel od žáků vyžaduje včasný příchod do hodin a 
dodržování termínů, plnění svých povinností a úkolů, 
dodržování školního řádu, zásad bezpečnosti a slušného 
chování 
 učitel sám je žákům v těchto ohledech příkladem – do 
hodin dochází včas, dodržuje předem stanovené termíny 
písemných prací i čas pro jejich opravení, drží své slovo a se 
studenty jedná s respektem  
 učitel dohlíží, aby studenti nosili své pomůcky a aby jejich 
písemnosti byli v pořádku 

kompetence existenciální  učitel se co nejvíce snaží poukazovat na využití znalostí z 
biologie v praktickém životě, popř. v jiných předmětech či 
vědních oborech 
 učitel dále poukazuje na význam různých biologických 
oborů a na důležité objevy a poznatky 

kompetence akademické  učitel se snaží ve svých hodinách u žáků vzbudit zájem o 
předmět, ukázat jim krásy a zázraky naší planety  
 vede žáky k pochopení, že i když se v budoucnu nebudou 
studiu biologie věnovat, je dobré, aby poznali své tělo a 
rozmanitosti živé přírody, která nás obklopuje 

 
 
Forma výuky 

 
Nižší gymnázium 
 

ročník I II III IV 
hodin týdně / z toho půlených 2 2 2 2 

 
 
Vyšší gymnázium 
 

ročník V VI VII VIII 
hodin týdně / z toho půlených 2 2 2  -  
 

organizace výuky Výuka v jednotlivé třídě je realizována jedním vyučujícím 
 

organizační formy 
práce 

Vyučovací hodina s využitím prezentací, pracovních listů, internetu, posterů, 
modelů, přírodního materiálu apod., součástí hodin biologie jsou laboratorní 
práce, příležitostně kurz první pomoci, exkurze aj.  

 
 
 

místo realizace Učebna biologie, biologická laboratoř, příroda (rezervace, parky, zahrady, 
lomy atd.), ZOO, botanická zahrada, muzeum apod. 
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6. Průřezová témata 
 
6.1. Průřezová témata na nižším gymnáziu 
 
6.1.1. Osobnostní a sociální výchova – rozumět sám sobě a umět toho využít k prospěchu 
svému i druhých 
• Osobnostní rozvoj 

• Psychohygiena 
• Sociální rozvoj 

• Poznávací schopnosti 
 
6.1.2. Multikulturní výchova – různost kultur je prostředek vzájemného obohacení a rasová, 
náboženská atd. Intolerance je s demokracií neslučitelná 
• Kulturní rozdíly 

 
6.1.3. Environmentální výchova – člověk je součást přírody, a proto smí přírodu (životní 
prostředí) přetvářet jen velmi uvážlivě 
• Ekosystémy 
• Základní podmínky života 
• Lidské aktivity a problémy životního prostředí 
• Vztah člověka k prostředí  
 
 
6.2. Průřezová témata na vyšším gymnáziu 
 
6.2.1. Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech – být Čech a zároveň 
Evropan a znát přínos i rizika globalizace 
• Seberegulace, organizační dovednosti a efektivní řešení problémů 
 
6.2.2. Osobnostní a sociální výchova – rozumět sám sobě a umět toho využít k prospěchu 
svému i druhých 
• Psychosociální aspekty interkulturality 
 
6.2.3. Multikulturní výchova – různost kultur je prostředek vzájemného obohacení a rasová, 
náboženská atd. Intolerance je s demokracií neslučitelná 
• Problematika vztahů organismů a prostředí 
• Člověk a životní prostředí 
• Životní prostředí regionu a České republiky 
 
7. Učivo, výstupy, mezipředmětové vazby (MV) 
 
7.1.I. Ročník 
I. ročník – téma: Úvod do biologie 
 

Výstupy Učivo MV 
 Charakterizuje základní biologické vědní obory 
 Uvede společné znaky živých organismů, vysvětlí 
jejich nezbytnost pro život jedince i druhu  
 Charakterizuje základní biologické říše a popíše jejich 
základní znaky a dovede je vzájemně srovnat 
 Dovede vysvětlit, čím se odlišuje buňka bakterií, 
prvoků, živočichů, rostlin a hub.  

Význam biologie, 
základní vědní obory 
biologie se 
zaměřením na 
zoologii 
Společné vlastnosti 
živých organismů 
Viry 
Buňka 
Dělení živých 
organismů  
Základní taxonomie  

 

 
 
l. ročník – téma: Zoologie bezobratlých živočichů 
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Výstupy Učivo MV 

 Objasní rozdíly mezi prvoky a živočichy, popíše 
základní organely buňky prvoků a jejich pojmy 
 Vysvětlí vztah mezi prvoky, jejich mezihostiteli a 
konečným hostitelem, zdůvodní, proč prvoci mezihostitele 
potřebují a neohrožují je, zatímco konečné hostitele ano 
 Popíše průběh nejvýznamnějších nemocí 
způsobených prvoky a způsoby prevence jejich nákazy 
 Dovede charakterizovat po stránce anatomické a 
fyziologické jednotlivé živočišné řády i konkrétní živočichy 
 Charakterizuje způsob života jednotlivých živočichů, 
dovede vysvětlit, jakými způsoby jsou živočichové ke 
svému životnímu prostředí a způsobu života adaptováni 
 Objasní vztahy mezi živočichy žijící ve stejném 
prostředí 
 Vysvětlí podobnost anatomických znaků mezi různými 
živočichy daných společnými předky nebo podobným 
životním prostředím 
 Dokáže porovnat orgány a orgánové soustavy 
živočichů, jejich postupné zdokonalování dané jejich 
vývojem 
 Zařadí nejvýznamnější živočichy do jejich ekosystémů 
 Charakterizuje vztah člověka k životnímu prostředí 
 Vysvětlí, proč je nezbytné živočichy a přírodu obecně 
chránit 
 Je schopen hovořit o problému nesmyslného 
zneužívání a zabíjení zvířat z důvodu antipatie vůči nim, 
pro finanční zisk, pro jejich nepochopení apod. 

Prvoci – klasifikace, 
význam, výskyt, 
nebezpečí pro 
člověka 
Systematická 
zoologie 
Základní 
charakteristika 
jednotlivých 
živočišných řádů 
Nejvýznamnější 
živočichové se 
zaměřením na faunu 
ČR 
Anatomie vybraných 
živočichů, způsob 
života, výskyt na 
Zemi 
Vztahy živočichů 
mezi sebou 
Člověk a živočichové 
– vztah člověka 
k přírodě, využití 
živočichů, druhy 
ohrožené a jejich 
ochrana, druhy pro 
člověka nebezpečné  

Z 

 
I. ročník – téma: Poznávání bezobratlých živočichů 
 

Výstupy Učivo MV 
 Rozezná vybrané druhy živočichů podle obrázku, 
fotografie, modelu, preparátu či živého exempláře 
 Rozezná živočichy jedovaté nebo jinak člověku 
nebezpečné stejně jako živočichy kriticky ohrožené 
 Dokáže rozlišit podstatné určovací znaky od znaků 
pro určení druhu nepodstatných 
 Popíše společné určovací znaky různých 
taxonomických skupin 

Základní poznávací 
znaky vybraných 
živočišných druhů 
Poznávání živočichů 
– paralelně 
s probíranými druhy 

 

 
 
I. ročník – téma: Zoologie obratlovců (bez savců) 
 

Výstupy Učivo MV 
 Dovede charakterizovat po stránce anatomické a 
fyziologické jednotlivé živočišné řády i konkrétní živočichy 
 Charakterizuje způsob života jednotlivých živočichů, 
dovede vysvětlit, jakými způsoby jsou živočichové ke 
svému životnímu prostředí a způsobu života adaptováni 
 Objasní vztahy mezi živočichy žijící ve stejném 
prostředí 
 Vysvětlí podobnost anatomických znaků mezi různými 
živočichy daných společnými předky nebo podobným 
životním prostředím 
 Dokáže porovnat orgány a orgánové soustavy 
živočichů, jejich postupné zdokonalování dané jejich 
vývojem 
 Zařadí nejvýznamnější živočichy do jejich ekosystémů 
 Vysvětlí důvod rozvoje živočichů ve vztahu 
k prostředí, ve kterém žijí 

Systematická 
zoologie  
Základní 
charakteristika 
jednotlivých 
živočišných řádů 
Nejvýznamnější 
živočichové se 
zaměřením na faunu 
ČR 
Anatomie vybraných 
živočichů, způsob 
života, výskyt na 
Zemi 
Vývoj živočichů, jejich 
evoluční rozvoj, 
srovnávání 

Z 
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 Je schopen úvahy a diskuse na téma člověk a jeho 
vztah k živočichům, dokáže definovat nebezpečí, které 
člověk svým chováním a jednáním planetě způsobuje a 
jakým způsobem by se situace mohla zlepšit 
 Navrhne způsoby, jakými se jedinci i společnost 
mohou podílet na pomoci živočichům a zlepšení životního 
prostředí vůbec 

příbuzných skupin 
živočichů 
Vztahy živočichů 
mezi sebou 
Člověk a živočichové 
– vztah člověka 
k přírodě, využití 
živočichů, jejich 
ochrana, druhy 
ohrožené, druhy pro 
člověka nebezpečné 

 
I. ročník – téma: Poznávání obratlovců (bez savců) 
 

Výstupy Učivo MV 
 Rozezná vybrané druhy živočichů podle obrázku, 
fotografie, modelu, preparátu či živého exempláře 
 Rozezná živočichy jedovaté nebo jinak člověku 
nebezpečné stejně jako živočichy kriticky ohrožené 
 Dokáže rozlišit podstatné určovací znaky od znaků 
pro určení druhu nepodstatných 
 Popíše společné určovací znaky různých 
taxonomických skupin 

Základní poznávací 
znaky vybraných 
živočišných druhů 
Poznávání živočichů 
– paralelně 
s probíranými druhy 

 

 
 
7.2. II. ročník 
 
lI. ročník – téma: Zoologie obratlovců - savci 
 

Výstupy Učivo MV 
 Dovede charakterizovat po stránce anatomické a 
fyziologické jednotlivé řády i konkrétní živočichy 
 Charakterizuje způsob života jednotlivých živočichů, 
dovede vysvětlit, jakými způsoby jsou živočichové ke 
svému životnímu prostředí a způsobu života adaptováni 
 Objasní vztahy mezi živočichy žijící ve stejném 
prostředí 
 Vysvětlí podobnost anatomických znaků mezi různými 
živočichy daných společnými předky nebo podobným 
životním prostředím 
 Dokáže porovnat orgány a orgánové soustavy 
živočichů, jejich postupné zdokonalování dané jejich 
vývojem 
 Srovná lidské tělo s těly jiných savců a vysvětlí, které 
znaky má člověk společné s ostatními obratlovci a kterými 
se od nich odlišuje 
 Zařadí nejvýznamnější živočichy do jejich ekosystémů 
 Vysvětlí důvod rozvoje živočichů ve vztahu 
k prostředí, ve kterém žijí 
 Je schopen úvahy a diskuse na téma člověk a jeho 
vztah k živočichům, dokáže definovat nebezpečí, které 
člověk svým chováním a jednáním planetě způsobuje a 
jakým způsobem by se situace mohla zlepšit 
 Navrhne způsoby, jakými se jedinci i společnost 
mohou podílet na pomoci živočichům a zlepšení životního 
prostředí vůbec 

Systematická 
zoologie 
Základní 
charakteristika 
jednotlivých 
živočišných řádů 
Nejvýznamnější 
živočichové se 
zaměřením na faunu 
ČR 
Anatomie vybraných 
živočichů, způsob 
života, výskyt na 
Zemi 
srovnávání 
příbuzných skupin 
živočichů 
Vztahy živočichů 
mezi sebou 
Člověk a živočichové 
– vztah člověka 
k přírodě, využití 
živočichů, jejich 
ochrana, druhy 
ohrožené, druhy pro 
člověka nebezpečné 

Z 

 
II. ročník – téma: Poznávání obratlovců - savci 
 

Výstupy Učivo MV 
 Rozezná vybrané druhy živočichů podle obrázku, 
fotografie, modelu, preparátu či živého exempláře 

Základní poznávací 
znaky vybraných 
živočišných druhů 
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 Rozezná živočichy člověku nebezpečné stejně jako 
živočichy kriticky ohrožené 
 Dokáže rozlišit podstatné určovací znaky od znaků 
pro určení druhu nepodstatných 
 Popíše společné určovací znaky různých 
taxonomických skupin 

Poznávání živočichů 
– paralelně 
s probíranými druhy 

 
II. ročník – téma: Vývoj člověka, lidské rasy 
 

Výstupy Učivo MV 
 Charakterizuje anatomické znaky a způsob života 
předků člověka dnešního typu, vysvětlí, jaké faktory vedly 
k jejich postupnému zdokonalování 
 Dokáže pohovořit o způsobu života našich nejbližších 
předků (Homo sapiens a Homo neanderthalensis), o 
základech soužití ve větších společenstvích a zajištění 
jejich přežití 
 Charakterizuje anatomické i kulturní rozdíly lidských 
ras, dovede vysvětlit, na základě jakých faktorů se vyvíjely 
 Je schopen diskuze na téma lidské rasy a rasismus 
v průběhu historie i v současnosti, předsudků daných 
odlišnostmi různých lidských ras a nebezpečí, která 
z takových názorů mohou plynout 
 Dokáže posoudit vážnost rasové diskriminace a 
vyhlazování „méněcenných ras“ a možných následků, 
pokud by se historie měla opakovat 

Evoluční vývoj 
člověka 
Nejvýznamnější 
předci člověka, jejich 
anatomické znaky, 
způsob života, výskyt 
Specifické znaky 
jednotlivých lidských 
ras a jejich význam 
Kulturní rozdíly 
Vzájemná tolerance 
příslušníků různých 
ras, nebezpečí 
rasismu 

Z, OV, 
ZSV, D 

 
II. ročník – téma: Úvod do biologie člověka 
 

Výstupy Učivo MV 
 Dovede charakterizovat společné znaky savců a 
znaky, které se u různých skupin savců mohou odlišovat 
 Popíše základní orgánové soustavy člověka a jejich 
funkce a význam  
 Vysvětlí, v jakých znacích a způsobu života se člověk 
od ostatních živočichů odlišuje 

Základy anatomie a 
fyziologie savců 
Stručný přehled 
orgánových soustav 
Anatomické a 
fyziologické společné 
všem savcům a 
znaky, které se u 
různých druhů savců 
a u člověka mohou 
lišit 
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II. ročník – téma: Biologie člověka (bez rozmnožovací soustavy a ontogeneze) 
 

Výstupy Učivo MV 
 Popíše hierarchii stavby lidského těla od buňky až po 
orgánové soustavy  
 Vysvětlí vzájemnou provázanost všech částí lidského 
těla, aby mohlo fungovat jako jeden celek 
 Jednotlivé orgány a orgánové soustavy umí po 
anatomické stránce popsat, vysvětlí, jakým způsobem 
fungují a čím jsou pro lidské tělo nezbytné a jaký dopad 
na organismus má porucha či selhání jakékoliv části 
lidského těla  
 Je schopen vysvětlit, jaké nebezpečí představují 
celosvětově rozšířené choroby, ať už nakažlivé, 
degenerativní, způsobené stresem a životním stylem atd. 
 Je si vědom těchto nebezpečí a dokáže vysvětlit, jak 
se proti nim lze bránit a jaká je prevence proti nim 
 Uvědomuje si riziko nejen civilizačních chorob, ale i 
životních standardů s nimi spjatých, nebezpečí 
návykových látek, konzumního způsobu života aj., a je 
schopen zhodnotit svůj vlastní způsob života a života 
svých blízkých a posoudit, zda je tento způsob správný a 
zda by se nedal změnit k lepšímu  
 Srovná životní styl a úroveň lidí v dnešní době a 
v minulosti a porovná, v čem se zásadně odlišují, a který 
způsob života a v jakých ohledech je či byl lepší 

Lidské tělo od buňky 
po organismus 
fungující jako celek 
Přehled jednotlivých 
orgánových soustav, 
jejich anatomie a 
fyziologie 
Onemocnění a 
poruchy lidského těla, 
prevence, šíření a 
jejich dopad na 
člověka a na 
společnost 
Zdravý životní styl, 
rizikové faktory – 
návykové látky, 
problémy spojené 
s konzumním 
způsobem života, 
srovnání životního 
stylu v minulosti a 
dnes 

 

 
II. ročník – téma: První pomoc 
 

Výstupy Učivo MV 
 Dovede zhodnotit situaci v případě potřeby poskytnutí 
první pomoci a určit, která zranění jsou vážnější než jiná a 
která je potřeba ošetřovat přednostně, zná telefonní čísla 
112, 155, 150 a 158 a ví, jak je použít 
 Alespoň teoreticky je schopen poskytnout první 
pomoc a zajistit životně důležité funkce 
 Se zraněným nemanipuluje víc, než je nutné, vysvětlí, 
proč je nezbytné raněného udržet při životě, ale zbytečně 
s ním více nemanipulovat 
 Je si vědom rizika spjatého s poskytováním první 
pomoci a dokáže vysvětlit, jaké následky by mohlo mít 
nedodržení základních zásad předlékařské pomoci, tj. 
ohrožení života svého nebo jiných osob 

Paralelně 
s jednotlivými 
orgánovými 
soustavami – základy 
a zásady první 
pomoci 
Zásada povinnosti 
poskytnutí první 
pomoci za podmínek, 
že nedojde 
k ohrožení 
zachraňujícího ani 
jiných osob 

OV, ZSV 

 
 
7.3. III.ročník 
 
III. ročník – téma: Biologie člověka – rozmnožovací soustava, ontogeneze 
 

Výstupy Učivo MV 
 Vysvětlí vzájemnou provázanost všech částí lidského 
těla, aby mohlo fungovat jako jeden celek 
 Jednotlivé orgány rozmnožovací soustavy umí po 
anatomické stránce popsat, vysvětlí, jakým způsobem 
fungují  
 Popíše ontogenezi člověka a její jednotlivé fáze 
 

Rozmnožovací 
soustava 
Ontogeneze 

 

 
 
 
 
III. ročník – Genetika 
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Výstupy Učivo MV 
 Je schopen vysvětlit základní pojmy týkající se 
genetiky 
 Na konkrétních příkladech dokáže vysvětlit základní 
principy dědičnosti 
 Diskutuje na téma genové inženýrství, pokusy na 
zvířatech a možné důsledky pro celé lidstvo 
 

Základní genetické 
pojmy a principy, 
DNA 
J. G. Mendel 
Úplná a neúplná 
dominance 
GMO 
 

 

 
 
 
III. ročník – Neživá příroda  
 

Výstupy Učivo MV 
 Popíše jednotlivé éry vývoje Země, organismy pro ně 
charakteristické, přelomy mezi jednotlivými časovými 
obdobími a faktory, které se podílely na vyhynutí či vývoji 
různých druhů 
 Dovede charakterizovat a třídit minerály a horniny na 
základě jejich krystalových soustav, chemického složení, 
resp. jejich vzniku 
 Rozpozná na základě fyzikálních a chemických 
vlastností nejvýznamnější nerosty a horniny 
 Uvede využití minerálů a hornin pro lidskou činnost 
 Popíše vývoj kontinentů a vývoj života na nich 
v souvislosti s jejich dělení a spojování v dějinách Země 
 Dovede vysvětlit princip krasových jevů po biologické i 
chemické stránce, popíše základní krasové jevy a jejich 
vznik, uvede nejvýznamnější krasové oblasti v Evropě 
 Vysvětlí princip sopečné činnosti a zemětřesení, 
uvede oblasti na Zemi, které jsou v tomto směru rizikové a 
dovede vysvětlit proč, dovede popsat Richterovu stupnici 
síly zemětřesení 

Vznik a vývoj života 
na Zemi, stručný 
přehled vývoje života 
od Archaika po 
současnost 
Základy mineralogie 
a petrografie – 
klasifikace, krystalové 
soustavy, složení a 
výskyt, význam 
Vývoj kontinentů 
Krasové jevy 
Sopečná činnost a 
zemětřesení 

Z, F, CH 

 
 
 
 
III. ročník – téma: Biologie buňky 
 

Výstupy Učivo MV 
 Popíše stavbu buňky, charakterizuje organely 
nezbytné k fungování všech buněk bez ohledu na původ, 
uvede rozdíly mezi prokaryotickou a eukaryotickou 
buňkou a rozdíly mezi rostlinnou a živočišnou buňkou 
 Charakterizuje funkce základních buněčných organel 
 Objasní význam bakterií v přírodě 
 Uvede nejvýznamnější nemoci bakteriálního původu; 
u vybraných onemocnění uvede prevenci, průběh nemoci 
a léčbu 
 

Stavba buňky, 
nejvýznamnější 
organely a jejich 
funkce 
Srovnání 
prokaryotické a  
eukaryotické buňky 
Bakterie, sinice 
Srovnání rostlinné a 
živočišné buňky  
 

 

 
 
 
 
 
 
III. ročník – téma: Viry 
 

Výstupy Učivo MV 
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 Objasní postavení virů v přírodě, definuje znaky, které 
mají společné s živými organismy a kterými se od nich 
odlišují 
 Popíše stavbu těla viru a způsob jejich replikace 
 Klasifikuje viry na základě stavby těla a způsobů jejich 
replikace 
 Uvede nejvýznamnější nemoci virového původu, 
klasifikuje je a popíše; u vybraných onemocnění uvede 
prevenci, průběh nemoci a léčbu 
 Diskutuje na téma virová onemocnění jako biologická 
zbraň (např. je správné uchovávat v laboratořích virus 
pravých neštovic, který by se dal zmutovat a zneužít 
apod.) a je schopen obhájit vlastní názor 
 Je obeznámen s celosvětově nebezpečnými 
onemocněními virového původu, jejich nebezpečí pro 
život a boji proti nim, jako jsou např. HIV, COVID-19, 
ebola, rakovina, (v minulosti pravé neštovice), a je 
schopen o problému diskutovat  

Zařazení virů v rámci 
živé a neživé přírody 
Stavba viru, replikace 
Základní klasifikace 
virů 
Nejvýznamnější 
nemoci virového 
původu, prevence, 
průběh nemoci, léčba 
Nebezpečná virová 
onemocnění 
epidemického a 
pandemického 
charakteru, jejich 
rizika v minulosti, 
případné zneužití jako 
biologické zbraně 

Z, ZSV 

 
 
7.4. IV. ročník  
 
IV. ročník – téma: Botanika 
 

Výstupy Učivo MV 
 Charakterizuje funkce základních buněčných organel 
v rostlinné buňce 
 Popíše základní rostlinná pletiva, uvede příklady částí 
rostlin, kde se daná pletiva vyskytují; vysvětlí, v čem je 
stavba konkrétních pletiv pro rostlinu výhodná 
 Definuje základní botanické taxony a znaky, na 
základě nichž jsou rostliny do jednotlivých taxonů 
zařazeny 
 Popíše stavbu rostlinného těla, vysvětlí evoluční 
pokroky v jejich stavbě a rozmnožování 
 Charakterizuje stavbu a způsob rozmnožování u řas, 
výtrusných a semenných rostlin, dokáže vysvětlit, v čem 
spočívá rodozměna 
 Popíše základní schéma rodozměny, je schopen 
porovnat a vysvětlit rozdíly v rodozměně řas, výtrusných a 
semenných rostlin 
 Rozliší určovací znaky různých rostlinných taxonů 
daných jejich příbuzností a podobným vývojem 
 Charakterizuje vybrané taxony i konkrétní zástupce 
rostlin, jejich stavbu, určovací znaky, výskyt, ohrožení, 
význam pro člověka aj. 
 Uvede rostliny jedovaté, léčivé, invazní aj. 
 Vysvětlí základní principy fotosyntézy a jejího 
významu pro život na Zemi, vzájemné rovnováhy 
fototrofních a heterotrofních organismů a důsledků jejího 
narušení 
 Popíše princip dýchání rostlin 
 Uvede základní principy fyziologie rostlin a srovná je 
s fyziologií živočichů 
 Je schopen diskuze na téma devastace životního 
prostředí, kácení deštných pralesů apod., vyvozuje 
závěry, jaké následky lidská činnost na životním prostředí 
zanechává a jaký dopad by mohla lidská bezohlednost 
vůči přírodě mít na celou planetu, pokud se přístup lidí 
k Zemi nezmění, je schopen navrhnout postupy vedoucí 
ke zlepšení celé situace 

Srovnání rostlinné a 
živočišné buňky se 
zaměřením na buňku 
rostlinnou 
Rostlinná pletiva 
Systematická 
botanika 
Základní 
charakteristika 
jednotlivých 
rostlinných taxonů 
Stavba rostlinného 
těla 
Nejvýznamnější 
rostliny se 
zaměřením na floru 
ČR 
Základní 
charakteristika 
nejvýznamnějších 
botanických taxonů a 
nejvýznamnějších 
rostlin, jejich výskyt 
na Zemi a ekologie 
Vývoj rostlin, jejich 
evoluční rozvoj, 
srovnávání 
příbuzných skupin 
rostlin 
Význam rostlin na 
Zemi, rostliny vs. 
živočichové 
Fotosyntéza, dýchání 
Fyziologie rostlin 
Ochrana přírody, 
nebezpečí devastace 
přírody a její dopad 
na život na Zemi 

Z, CH 



5.15 Biologie 

  

 
IV. ročník – téma: Houby a lišejníky 
 

Výstupy Učivo MV 
 Charakterizuje říši hub, objasní jejich odlišnosti od 
říše rostlin a živočichů, zároveň uvede jejich společné 
znaky 
 Zařadí jednotlivé druhy hub do taxonů na základě 
společných znaků, vysvětlí princip jejich rozmnožování 
 Vysvětlí princip symbiózy u lišejníků 
 Charakterizuje nejvýznamnější druhy hub a lišejníků, 
popíše druhy hub jedlých i jedovatých, definuje jejich 
určovací znaky 
 Vysvětlí úlohu lišejníků v životním prostředí jakožto 
bioindikátorů čistoty ovzduší  

Zařazení hub a 
lišejníků mezi živými 
organismy 
Společné a rozdílné 
znaky s rostlinami a 
živočichy 
Charakteristika 
nejvýznamnějších 
druhů 
Houby jedlé a 
jedovaté 

 

 
IV. ročník – téma: Poznávání rostlin a hub 
 

Výstupy Učivo MV 
 Rozezná vybrané druhy rostlin, hub a lišejníků podle 
obrázku, fotografie, modelu, preparátu či živého 
exempláře 
 Dokáže rozlišit podstatné určovací znaky od znaků 
pro určení druhu nepodstatných 
 Spolehlivě rozpozná druhy jedovaté a smrtelně 
jedovaté 

 

Paralelně 
s probíranými druhy – 
poznávání 
nejvýznamnějších 
druhů rostlin, hub a 
lišejníků s důrazem 
na rostliny a houby 
jedovaté či smrtelně 
jedovaté 

 

 
IV. ročník – téma: Ekologie rostlin a hub 
 

Výstupy Učivo MV 
 Dovede jednotlivé druhy rostlin zařadit do 
ekosystémů, ve kterých se vyskytují 
 Vysvětlí princip symbiózy rostlin a hub s jinými 
organismy 
 Rozpozná druhy chráněné a ohrožené a vysvětlí, 
které faktory je ohrožují a v čem by měla jejich ochrana 
spočívat 

Paralelně 
s probíranými druhy – 
výskyt na Zemi, 
ochrana, ohrožení, 
ekologické vztahy 
k dalším organismům 
na Zemi 

Z, OV 

 
 
7.5. V. ročník 
 
V. ročník – téma: Biologie buňky 
 

Výstupy Učivo MV 
 Popíše stavbu buňky a základních buněčných organel 
a vysvětlí jejich funkci 
 Porovná stavbu rostlinné a živočišné buňky, vysvětlí 
rozdíly mezi nimi 
 Charakterizuje základní živočišné tkáně, jejich stavbu 
a funkci u konkrétních orgánů 

Stavba buňky, 
nejvýznamnější 
organely a jejich 
funkce 
Srovnání rostlinné a 
živočišné buňky se 
zaměřením na buňku 
živočišnou 
Živočišné tkáně 

 

 
 
 
 
V. ročník – téma: Prvoci 
 

Výstupy Učivo MV 
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 Porovná stavbu buňky prvoků s buňkami živočišnými, 
vysvětlí funkce jednotlivých organel a srovná je s orgány 
živočichů 

Stavba buňky prvoků 
Ekologický význam, 
vztah k člověku – 
onemocnění a 
infekce, využití, 
význam 

 

 
 
V. ročník – téma: Zoologie (bez savců) 
 

Výstupy Učivo MV 
 Charakterizuje u vybraných živočišných druhů jejich 
anatomii, fyziologii, způsob života, ekologii a etologii, 
vnitrodruhové i mezidruhové vztahy, dokáže objasnit jejich 
význam v ekosystému  
 Popíše významné živočišné druhy z hlediska jejich 
ohrožení, ochrany a vztahu k člověku 
 Charakterizuje druhy pro člověka potenciálně 
nebezpečné, dovede vysvětlit, jak se případnému 
nebezpečí vyhnout nebo jej eliminovat; je si vědom 
instinktivního a pudového chování živočichů a 
nesmyslnosti jejich zabíjení namísto opatrnosti a prevence 
 Popíše vnitrodruhové i mezidruhové vztahy živočichů, 
jejich projevy i důvody 
 Dokáže vysvětlit vývoj a zdokonalování orgánových 
soustav živočichů, porovná je navzájem a objasní jejich 
vývoj daný životem v různých podmínkách 
 Porovná konvergentní vývoj různých živočišných 
druhů na různých kontinentech daný jejich oddělením 
v průběhu vývoje kontinentů, vzájemné společné znaky i 
odlišnosti dovede zdůvodnit 
 

Systematická 
zoologie bezobratlých 
živočichů a 
obratlovců 
Nejvýznamnější 
živočišné druhy 
Anatomie, fyziologie, 
etologie a ekologie 
vybraných 
živočišných řádů i 
druhů 
Srovnávací anatomie 
orgánových soustav 
Zoogeografie, vývoj 
živočichů na 
jednotlivých 
kontinentech, 
konvergence a 
divergence 
 

Z 

 
V. ročník: téma Ekologie živočichů 
 

Výstupy Učivo MV 
 Diskutuje a obhajuje vlastní názory týkající se života 
na Zemi, zejména mizejícímu přirozenému životnímu 
prostředí některých živočichů vinou lidské činnosti, své 
názory je schopen podložit fakty 
 Vysvětlí nebezpečí pro původní druhy 
v ekosystémech způsobené druhy invazivními nebo 
nesprávně nasazené člověkem (rak pruhovaný, křídlatka, 
„invazní slunéčko“…) 
 Je si vědom rizika přenosu nemocí druhů 
synantropních a vysvětlí, jakými způsoby je možné tento 
problém eliminovat 

Postavení živočichů 
v ekosystémech a na 
Zemi 
Vztah člověka 
k životnímu prostředí 
Ochrana přírody, 
druhy ohrožené, 
invazní, synantropní, 
endemické apod. 

Z, OV 

 
7.6. VI. ročník 
 
VI. ročník – téma: Zoologie (savci) 
 

Výstupy Učivo MV 
 Charakterizuje u vybraných druhů jejich anatomii, 
fyziologii, způsob života, ekologii a etologii, vnitrodruhové i 
mezidruhové vztahy, dokáže objasnit jejich význam 
v ekosystému  
 Popíše významné živočišné druhy z hlediska jejich 
ohrožení, ochrany a vztahu k člověku 
 Charakterizuje druhy pro člověka potenciálně 
nebezpečné, dovede vysvětlit, jak se případnému 
nebezpečí vyhnout nebo jej eliminovat; je si vědom 

Systematická 
zoologie savců 
Nejvýznamnější 
druhy 
Anatomie, fyziologie, 
etologie a ekologie 
vybraných 
živočišných řádů i 
druhů 
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instinktivního a pudového chování živočichů a 
nesmyslnosti jejich zabíjení namísto opatrnosti a prevence 
 Popíše vnitrodruhové i mezidruhové vztahy živočichů, 
jejich projevy i důvody 
 Dokáže vysvětlit vývoj a zdokonalování orgánových 
soustav živočichů, porovná je navzájem a objasní jejich 
vývoj daný životem v různých podmínkách 
 

 
 
VI. ročník: téma Ekologie savců 
 

Výstupy Učivo MV 
 Diskutuje a obhajuje vlastní názory týkající se života 
na Zemi, zejména mizejícímu přirozenému životnímu 
prostředí některých živočichů vinou lidské činnosti (tání 
ledovců, „velká zvířata“ v Africe, vačnatci v Austrálii 
vytlačovaná dovezenými placentály…), své názory je 
schopen podložit fakty 
  

Postavení savců 
v ekosystémech a na 
Zemi 
Vztah člověka 
k životnímu prostředí 
Ochrana přírody, 
druhy ohrožené, 
invazní, synantropní, 
endemické apod. 

Z, OV 

 
 
VI. ročník – téma: Biologie člověka (bez rozmnožovací soustavy a ontogeneze) 
 

Výstupy Učivo MV 
 Charakterizuje orgány i orgánové soustavy na úrovni 
nejen anatomické a fyziologické, ale i na úrovni buněčné 
 Vysvětlí princip fungování orgánů i na úrovni 
biochemické (princip fungování svalu, výměna plynů 
v dýchací soustavě, metabolismus, pochody v ledvině aj.) 
 Vysvětlí složitější pochody v lidském těle a jejich 
vzájemnou provázanost 
 Je obeznámen se zdravým životním stylem a 
s rizikovými faktory spjatými s moderním způsobem 
života, je schopen o nich hovořit a diskutovat 
 Zamýšlí se nad fenomény dnešní doby spojenými 
s všeobecně nezdravým způsobem života a jejich 
dopadem na lidské zdraví a je schopen situaci analyzovat 
a přizpůsobit se, životní styl změnit k lepšímu 

Přehled orgánů a 
orgánových soustav, 
anatomie, fyziologie, 
stavba tkání, 
propojenost 
organismu jako celku 
Biochemické procesy 
probíhající v lidském 
těle 
Zdravý životní styl, 
rizika, prevence, 
civilizační choroby a 
jiná rizika spjatá 
s moderní dobou 

CH, OV 

 
 
VI. ročník – téma: První pomoc 
 

Výstupy Učivo MV 
 Je schopen na místě analyzovat situaci a v případě 
nezbytnosti se ujmout velení, uklidnit lidi, rozdělit jim úkoly 
a zabránit neznalým napáchat na raněné osobě škody 
 Vysvětlí, že zajistí místo nehody, zavolá záchranku (v 
případě větší nehody 112) a zajistí život zachovávající 
funkce; při tom neohrozí zdraví ani život svůj ani nikoho 
jiného 
 Popíše (je-li možnost, předvede), jak by ošetřil i méně 
vážná zranění 
 Vyjmenuje základní vybavení přenosné lékárničky  

Paralelně 
s jednotlivými 
orgánovými 
soustavami – 
rozšíření znalostí 
poskytnutí první 
pomoci 

OV, ZSV 

 
 
 
7. 7. VII. ročník 
 
VII. ročník – téma: Biologie člověka (rozmnožovací soustava, ontogeneze) 
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Výstupy Učivo MV 
 Charakterizuje orgány rozmnožovací soustavy na 
úrovni nejen anatomické a fyziologické, ale i na úrovni 
buněčné 
 Zná základní metody antikoncepce 
 Popíše ontogenezi člověka a její jednotlivé fáze 

Přehled orgánů 
rozmnožovací 
soustavy, anatomie, 
fyziologie 
Antikoncepce 
Ontogeneze člověka 
 

CH, OV 

 
 
 
VII. ročník – téma: Obecná biologie 
 

Výstupy Učivo MV 
 Popíše společné znaky živých soustav, jejich složení, 
základní biochemické pochody a metabolismus 
 Charakterizuje biochemické pochody v organelách, 
včetně enzymatických pochodů a systémů 
 Vysvětlí princip množení buněk, jejich dědičnost a 
proměnlivost 
 Objasní rozdíly mezi fyziologickými pochody buněk 
organismů prokaryotických, eukaryotických, rostlinných a 
živočišných 

Obecné základy 
biologie živých 
soustav 
Biologie buňky, 
stavba a funkce 
buněčných organel 
Biochemické 
pochody v buňce 
Srovnávací biologie 
buňky 

 

 
VII. ročník – téma: Genetika 
 

Výstupy Učivo MV 
 Je schopen vysvětlit základní pojmy týkající se 
genetiky, dokáže vysvětlit principy mitózy a meiózy, 
objasní strukturu DNA a její význam v genetice 
 Popíše stavbu chromozomů a vysvětlí princip 
rozmnožování 
 Na konkrétních příkladech dokáže aplikovat 
Mendelovy zákony dědičnosti 
 Dokáže porovnat případy, kde lze aplikovat 
Mendelovy zákony, versus vazba genů 
 Popíše a kategorizuje nejvýznamnější typy mutací a 
choroby s tím spjaté, charakterizuje jejich příčinu i průběh 
 Diskutuje na téma genové inženýrství, pokusy na 
zvířatech a možné důsledky pro celé lidstvo 
 Uvědomuje si a hovoří o střetu zájmů genetického 
výzkumu a dopadu na lidskou populaci, dělá si vlastní 
názor, kde by měly být nastaveny hranice, které oblasti 
bádání v oblasti genetiky vedou k pokroku a které ke 
zhoubě celé planety 

Základní genetické 
pojmy a principy, 
DNA 
Chromozomy a 
rozmnožování, 
Mendelovy zákony 
Alelová analýza, 
vazba genů 
Mutace, genové 
inženýrství 
Nejvýznamnější 
genetické poruchy a 
nemoci 
Nejnovější výzkumy a 
pokusy na genové 
úrovni, jejich přínos a 
nebezpečí budoucím 
generacím, morální 
aspekt a dopad 
pokusů genetických 
úprav 

 

 
 
 
 
VII. ročník – téma: Vývoj člověka 
 

 Charakterizuje první předky savců a hominoidů, 
vysvětlí, že primáti a lidé mají společné předky, ale že se 
z nich nevyvinuli, ale jejich vývoj probíhal paralelně 
 Na základě znalostí vývoje člověka a kontinentů 
popíše, kde na Zemi zřejmě předci člověka žili a jakým 
způsobem vlivem pohybu kontinentů kolonizovali svět 
 Charakterizuje způsob života, anatomický i sociální 
vývoj našich předků 

Společní předci 
savců a člověka 
Předci člověka a 
jejich anatomické 
znaky a postupný 
vývoj a osídlení na 
Zemi, migrace 

CH, OV 
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Základní znaky 
odlišující člověka 
dnešního typu od 
našich předků 
 

 
 
 
VII. ročník – téma Evoluce  
 

Výstupy Učivo MV 
 Porovná Darwinovu a kreační teorii vzniku života na 
Zemi, případně jinou, přitom respektuje názory jiných 
 Vysvětlí vývoj druhů podle Darwinovy teorie, 
hromadné vymírání a prudký rozvoj mezi jednotlivými 
érami vývoje Země 
 Vysvětlí základní principy Darwinovy teorie, tj. „O 
vzniku druhů přírodním výběrem“ 
 Dokáže na příkladu dnes žijících organismů popsat 
rozdělení jednoho druhu do dvou druhů na základě 
osídlení biotopů s odlišnými životními podmínkami (např. 
Darwinovy „pěnkavy“, nebo ježek evropský – dnes ježek 
západní a ježek východní) a naopak 

Srovnání různých 
evolučních teorií, 
zejména Darwinismu 
a kreační teorie 
Vznik života na Zemi 
a jeho další vývoj 
Vznik a zánik druhů 

 

 
 
VII. ročník – téma: Ekologie 
 

Výstupy Učivo MV 
 Popíše faktory ovlivňující život organismů, dovede 
uvést konkrétní příklady 
 Vysvětlí nutnost adaptace 
 Charakterizuje nejvýznamnější ekosystémy na Zemi 
včetně organismů, které zde žijí, a vysvětlí, jak jsou 
k životu v daných podmínkách adaptováni 
 Popíše jednotlivé ekosystémy z hlediska výskytu na 
Zemi a jednotlivých druhů zde žijících 
 Vysvětlí důležitost rovnováhy fototrofních a 
heterotrofních organismů, rovnováhy jednotlivých 
organismů, a především rovnováhy přirozeného životního 
prostředí a činnosti člověka, který tuto křehkou rovnováhu 
narušuje 
 Zamýšlí se nad osudem naší planety, je schopen o 
tomto tématu diskutovat a přináší do debaty vlastní, fakty 
podložené náměty 

Základy obecné 
ekologie – biotické a 
abiotické faktory, 
adaptace, ekosystém 
Ekologie stanovišť 
Potravní řetězce 
Ovlivňování života na 
Zemi člověkem, 
nebezpečí s tímto 
spjaté, narušení 
přirozené rovnováhy, 
srovnání s minulostí 
a vzrůstající 
nebezpečí vůči celé 
planetě vlivem 
člověka a moderní 
technologie 
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5.15.2 Učební osnovy volitelného předmětu seminář z biologie  
 
1. Název předmětu, jeho zkratka a základní popis 
 
Seminář z biologie (SBI) je volitelný předmět, navazující na předmět biologie a určený především 
žákům se zájmem o přírodní vědy.  
 
2. Charakteristika předmětu SBI 
 
Cílem předmětu je rozšířit vědomosti žáků a využívat znalosti a dovednosti získané v klasických 
hodinách biologie. Kromě rozšíření vědomostí v oblastech, pro které v klasických hodinách není 
prostor, je v semináři vyhrazeno více prostoru pro praktická cvičení, laboratorní práce, exkurze, tvorbu 
vlastních herbářových položek, mikroskopických preparátů, různých sbírek apod. Seminář by měl 
studenty lépe připravit na maturitní zkoušku a přijímací zkoušky na vysokou školu, jeho absolvování 
však není pro jedno ani druhé podmínkou. 
 
3. Klíčové kompetence v semináři z biologie SBI – viz 5.15.1 
 
 
4. Výchovné a vzdělávací strategie SBI – viz 5.15.1 
 
5. Forma výuky SBI 
 

ročník V VI VII VIII 
hodin týdně / z toho půlených – – 2 2 

 
organizace výuky Výuka probíhá ve dvouhodinovém bloku jednou týdně, skupinu tvoří 5–20 

žáků.  
 

organizační formy 
práce 

Vyučovací hodina; součástí hodiny mohou být např. prezentace vytvářené a 
prezentované žáky, referáty apod. 

 
místo realizace Učebna nebo laboratoř biologie, terén, místa konání exkurze; v VIII. ročníku 

pitevna. 
 

6. Průřezová témata SBI – viz 5.15.1  
 
7. Učivo, výstupy, mezipředmětové vazby SBI 

 
7.1. VII. ročník – téma: Botanika 
 

Výstupy Učivo MV 
 Definuje základní botanické taxony a znaky, na 
základě nichž jsou rostliny do jednotlivých taxonů 
zařazeny 
 Popíše stavbu rostlinného těla, vysvětlí evoluční 
pokroky v jejich stavbě a rozmnožování 
 Charakterizuje stavbu a způsob rozmnožování u řas, 
výtrusných a semenných rostlin, dokáže vysvětlit, v čem 
spočívá rodozměna 
 Popíše základní schéma rodozměny, je schopen 
porovnat a vysvětlit rozdíly v rodozměně řas, výtrusných a 
semenných rostlin 
 Rozliší určovací znaky různých rostlinných taxonů 
daných jejich příbuzností a podobným vývojem 
 Charakterizuje vybrané taxony i konkrétní zástupce 
rostlin, jejich stavbu, určovací znaky, výskyt, ohrožení, 
význam pro člověka aj. 
 Uvede rostliny jedovaté, léčivé, invazní aj. 
 Vysvětlí základní principy fotosyntézy a jejího 
významu pro život na Zemi, vzájemné rovnováhy 

Systematická 
botanika 
Základní 
charakteristika 
jednotlivých 
rostlinných taxonů 
Stavba rostlinného 
těla 
Nejvýznamnější 
rostliny se 
zaměřením na floru 
ČR 
Základní 
charakteristika 
nejvýznamnějších 
botanických taxonů a 
nejvýznamnějších 
rostlin, jejich výskyt 
na Zemi a ekologie 

Z, CH 
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fototrofních a heterotrofních organismů a důsledků jejího 
narušení 
 Popíše princip dýchání rostlin 
 Uvede základní principy fyziologie rostlin a srovná je 
s fyziologií živočichů 
 Je schopen diskuze na téma devastace životního 
prostředí, kácení deštných pralesů apod., vyvozuje 
závěry, jaké následky lidská činnost na životním prostředí 
zanechává a jaký dopad by mohla lidská bezohlednost 
vůči přírodě mít na celou planetu, pokud se přístup lidí 
k Zemi nezmění, je schopen navrhnout postupy vedoucí 
ke zlepšení celé situace 

Vývoj rostlin, jejich 
evoluční rozvoj, 
srovnávání 
příbuzných skupin 
rostlin 
Význam rostlin na 
Zemi, rostliny vs. 
živočichové 
Fotosyntéza, dýchání 
Fyziologie rostlin 
Ochrana přírody, 
nebezpečí devastace 
přírody a její dopad 
na život na Zemi 

 
7.2. VII. ročník – téma: Zoologie 
 

Výstupy Učivo MV 
 Charakterizuje u vybraných živočišných druhů jejich 
anatomii, fyziologii, způsob života, ekologii a etologii, 
vnitrodruhové i mezidruhové vztahy, dokáže objasnit jejich 
význam v ekosystému  
 Popíše významné živočišné druhy z hlediska jejich 
ohrožení, ochrany a vztahu k člověku 
 Rozezná naše nejběžnější obratlovce podle jejich 
životních projevů (hlas, pobytové stopy apod.) 
 Charakterizuje druhy pro člověka potenciálně 
nebezpečné, dovede vysvětlit, jak se případnému 
nebezpečí vyhnout nebo jej eliminovat; je si vědom 
instinktivního a pudového chování živočichů a 
nesmyslnosti jejich zabíjení namísto opatrnosti a prevence 
 Popíše vnitrodruhové i mezidruhové vztahy živočichů, 
jejich projevy i důvody 
 Dokáže vysvětlit vývoj a zdokonalování orgánových 
soustav živočichů, porovná je navzájem a objasní jejich 
vývoj daný životem v různých podmínkách 
 Porovná konvergentní vývoj různých živočišných 
druhů na různých kontinentech daný jejich oddělením 
v průběhu vývoje kontinentů, vzájemné společné znaky i 
odlišnosti dovede zdůvodnit 
 Vysvětlí princip vzniku a zániku druhů na základě 
života v různých podmínkách 

Systematická 
zoologie bezobratlých 
živočichů a 
obratlovců 
Nejvýznamnější 
živočišné druhy 
 
 
Anatomie, fyziologie, 
etologie a ekologie 
vybraných 
živočišných řádů i 
druhů 
Srovnávací anatomie 
orgánových soustav 
Zoogeografie, vývoj 
živočichů na 
jednotlivých 
kontinentech, 
konvergence a 
divergence 
Vznik a zánik 
živočišných druhů 

Z 

 
7.3. VII. ročník – téma: Ekologie živočichů 
 

Výstupy Učivo MV 
 Diskutuje a obhajuje vlastní názory týkající se života 
na Zemi, zejména mizejícímu přirozenému životnímu 
prostředí některých živočichů vinou lidské činnosti (tání 
ledovců, „velká zvířata“ v Africe, vačnatci v Austrálii 
vytlačovaná dovezenými placentály…), své názory je 
schopen podložit fakty 
 Vysvětlí nebezpečí pro původní druhy 
v ekosystémech způsobené druhy invazivními nebo 
nesprávně nasazené člověkem (rak pruhovaný, křídlatka, 
„invazní slunéčko“…) 
 Je si vědom rizika přenosu nemocí druhů 
synantropních (potkani, švábi…) a vysvětlí, jakými 
způsoby je možné tento problém eliminovat 
 Pozoruje chování živočichů (dle možností) ve volné 
přírodě nebo v zoologické zahradě 

Postavení živočichů 
v ekosystémech a na 
Zemi 
Vztah člověka 
k životnímu prostředí 
Ochrana přírody, 
druhy ohrožené, 
invazní, synantropní, 
endemické apod. 

Z, OV 
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 VIII. ročník – téma: Somatologie člověka 
 

Výstupy Učivo MV 
 Rozlišuje druhy buněčných organel a přiřazuje jim 
jejich funkci 
 Určuje jednotlivé tkáně lidského těla a přiřazuje jim 
funkce 
 Orientuje se v jednotlivých orgánových soustavách, 
určuje funkce jednotlivých orgánů i jejich řízení 
 Vysvětlí a popíše základní životní funkce organizmu 
 Porovnává různé způsoby nejčastější patogeneze 
běžných nemocí. 
 Orientuje se na modelech i na připravených 
preparátech. 

 

Základy cytologie. 
Základy histologie 
Orientace na lidském 
těle. 
Orgánové soustavy, 
jejich popis a funkce. 
Vztahy mezi orgány 
Patologie funkcí a 
orgánů 
Systematická a 
topografická 
anatomie 

CH, F, TV 
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5.16 Zeměpis - učební osnovy 
 
 
Obsah: 
 
 5.16.1 Učební osnovy povinného předmětu zeměpis 

 5.16.2 Učební osnovy volitelného / nepovinného předmětu seminář ze zeměpisu 

 

5.16.1 Učební osnovy povinného předmětu zeměpis 
 
 
5.16.1 Učební osnovy povinného předmětu zeměpis 
 

1. Název předmětu, jeho zkratka a základní popis 
 
Zeměpis (Z) vede žáka k poznání přírodních a společensko-hospodářských jevů na Zemi v jejich 
vzájemných vazbách. 
  
 
2. Charakteristika předmětu 
 
Cílem předmětu je seznámit žáky se základními zeměpisnými pojmy a poznatky o Zemi, se vztahy 
mezi přírodou a společností. Žáci se seznamují s jednotlivými regiony Země, s periferními a jádrovými 
oblastmi jako se vzájemně propojeným systémem, jehož součásti na sebe působí a ovlivňují se. 
Předmět vede žáky ke srovnávání a třídění poznatků o regionech, k jejich hodnocení z hlediska 
současného i budoucího využití krajiny a životního prostředí. 
 
  
 
3. Klíčové kompetence v Z 
 
3.1 Kompetence k učení – žák chce a umí se učit (po celý život),  
v Z je proto veden 
• k hledání a třídění informací v procesu učení; 
• k autentickému a objektivnímu poznávání okolního světa, k sebedůvěře a pozitivnímu postoji ke 

světu a sobě samému; 
• k používání termínů, znaků, symbolů zeměpisu, k uvádění věcí do souvislostí a k pohledu na věci 

globálně; 
• k využití zeměpisných poznatků a dovedností v praktickém životě; 
• k řešení zeměpisných problémů a témat a jejich srovnání se současnými vědeckými poznatky; 
• k dalšímu studiu a zdokonalování, k celoživotnímu zájmu o učení; 
• k osvojování geografických poznatků a dovedností a jejich využití v praktickém životě; 
• k samostatnému zpracování geografických témat a jejich prezentace formou písemných prací 

nebo referátů i s použitím audiovizuální techniky; 
• k sebedůvěře a pozitivnímu postoji ke světu a sobě samému; 
• k demonstraci přírodních a společenských jevů v terénu při zeměpisných vycházkách a exkurzích. 
 
3.2 Kompetence k řešení problémů – žák chápe problémy jako přirozenou součást našeho světa 
a snaží se je řešit (chápe je i jako příležitost),  
v Z je proto veden 
• ke vnímání různých situací, jejich analýze a nastínění způsobu řešení; 
• k vyhledávání informací vhodných k řešení problémů; 
• k vyhledávání informací vhodných k řešení problémů v atlasech, tematických mapách, 

zeměpisných tabulkách, časopisech, encyklopediích, na internetu; 
• ke kritickému myšlení, uvážlivým rozhodnutím a jejich obhajobě; 
• k nesení odpovědnosti za své jednání a rozhodování; 
• k samostatnému řešení problémů.  
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3.3 Kompetence komunikativní – žák chce a umí se vyjádřit (ústně, písemně, prostřednictvím 
různých technologií či jazyků) i reagovat na vyjádření druhých,  
v Z je proto veden 
• k naslouchání druhým lidem, pochopení jejich řeči a vhodné reakci; 
• k vysvětlení a obhájení svého názoru v komunikaci se spolužáky ve skupinové výuce, účastí na 

besedách s cestovateli a odborníky; 
• k porozumění různým typům textů, záznamů a obrazových materiálů; 
• k výstižnému, souvislému a kultivovanému písemnému i ústnímu projevu. 
 
3.4 Kompetence sociální a personální – žák chce a umí spolupracovat s druhými (i se sebou),  
v Z je proto veden  
• k respektování různých názorů, hledisek a způsobů řešení; 
• k objevení smyslu společenství a jeho zákonitostem, které respektuje; 
• k efektivní spolupráci s druhými při řešení daného úkolu; 
• k objektivnímu posouzení příčin a důsledků svého jednání; 
• k rozvoji kázně a sebekázně jako nezbytného předpokladu k naplnění vytčených cílů; 
• k aktivní účasti v zeměpisných soutěžích (Pražský globus, Eurorebus, zeměpisná olympiáda aj.), 

které vedou k jeho lepšímu porozumění politického a ekonomického dění. 
 
3.5 Kompetence občanské – žák chápe cenu a smysl dobrých zákonů, pravidel a tradic a dokáže 
je ctít,  
v Z je proto veden 
• k respektování přesvědčení druhých lidí; 
• k úctě a přijetí základních společenských a etických norem; 
• k zodpovědnému rozhodování ve škole i mimo ni na základě svých práv a povinností; 
• k ochraně tradice, kulturního a historického dědictví; 
• k zaujímání stanovisek a jejich obhajobě při diskusích; 
• k pochopení a respektování základních požadavků na kvalitu životního prostředí, na ochranu 
• zdraví a trvale udržitelného rozvoje. 
 
3.6 Kompetence pracovní – žák je šikovný a dokáže se uplatnit (řídí sám sebe, případně i druhé),  
v Z je proto veden 
• k využívání zeměpisných pomůcek (globu, map, atlasů, příruček, nabídek cestovních kanceláří) v 

zájmu vlastního rozvoje; 
• k orientaci v různých oborech a osvojení si poznatků a dovedností ke snazší orientaci v tomto 

světě; 
• k osvojení základních pracovních dovedností a návyků; 
• k využívání zeměpisných informačních zdrojů - vhodných www. stránek na internetových 

vyhledávačích – Google Earth, světové a české statistické údaje, stránky EU aj.) v zájmu 
vlastního rozvoje; 

• k aktivitám, které umožňují sledovat vlivy lidské činnosti – např. exkurze, výlety, návštěvy výstav a 
muzeí atp. 

• k osvojení základních pracovních dovedností a návyků pro jeho osobnostní rozvoj. 
 
3.7 Kompetence existenciální – žák (nejen v případě krize) dokáže (opakovaně) hledat a 
obhajovat smysl své činnosti a existence,  
v Z je proto veden 
• ke schopnosti řešit situace, kdy je ohrožen on nebo ostatní živelnou pohromou či na životě, 

pomocí zeměpisných dovedností a znalostí; 
• k praktické orientaci v nepřehledném terénu či za nepříznivých klimatických podmínek; 
• k vnímání a poznávání přírodních a kulturních krás; 
• k širšímu a plastičtějšímu pohledu na svět, ve kterém působí jako svobodnou vůlí obdařená 

bytost; 
• k praktické orientaci v nepřehledném terénu či za nepříznivých klimatických podmínek.  
 
3.8 Kompetence akademické – žák disponuje určitým okruhem znalostí a je si vědom souvislostí, 
které snad představují z hlediska okamžitého praktického využití určitý luxus, ale zájem o ně je 
zdůvodněn kulturně, historicky, duchovně apod.,  
v Z je proto veden 
• k používání zeměpisných znalostí a vědomostí pro lepší orientaci v současném světě; 
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• k pochopení složitých vazeb všech přírodních geosfér se sférou socioekonomickou; 
• k pochopení složitých vazeb všech fyzickogeografických a socioekonomických geosfér. 
 
 
4. Výchovné a vzdělávací strategie Z 
 
Specifické činnosti ve vyučování jsou voleny podle charakteru probíraného tématu a výchovně 
vzdělávacích cílů, jichž je třeba dosáhnout. Jednotlivé skupiny klíčových kompetencí jsou obecně 
rozvíjeny tímto způsobem: 
 
 způsob, jakým jsou kompetence rozvíjeny 
kompetence k učení Učitel dává žákům možnost posuzovat získané informace a 

diskutovat o nich, umožňuje jim vytvořit si vlastní úsudek a 
přirozeným způsobem ovlivňují jejich postoje a jednání (skupinové 
práce, dialog, diskuse, besedy, řešení problémů apod.). 

kompetence k řešení 
problémů 

Učitel vede žáky k vyhledávání vhodných informací, k praktickému 
ověřování správnosti postupů, k porovnávání odborných názorů, 
mediálních informací a vlastních zkušeností, k samostatnému 
pozorování a následnému vyhodnocení jevů, předkládá náměty k 
samostatnému uvažování a řešení problémů (řízený rozhovor, 
diskuse, studium materiálů apod.). 

kompetence komunikativní Učitel specifickými činnostmi vede žáky k porozumění různých typů 
textů a záznamů, obrazových materiálů, map, grafů, diagramů a k 
aktivnímu naslouchání. Snaží se o ujasnění názorů žáků a jejich 
postojů, učí je tyto názory a postoje formulovat, vysvětlovat a 
obhajovat před kolektivem třídy. 
 

kompetence sociální  
a personální 

Učitel spoluvytváří příjemnou atmosféru k týmové práci, navozuje 
témata diskusí, které vedou k potřebě efektivní spolupráce s 
druhými při vědomí jedinečnosti a odlišnosti každého člověka, k 
objevení sebe sama, ke zdravému sebevědomí, sebeocenění 
a ke vzájemnému respektu.  

kompetence občanské Učitel nabízí příležitosti a témata k seznámení se zákony a 
společenskými normami jednotlivce ve společnosti, s kulturním a 
historickým dědictvím. Vede žáky k pochopení ekologických 
souvislostí a enviromentálních problémů, k respektování požadavků 
trvale udržitelného rozvoje a k ochraně vlastního zdraví za pomoci 
přiměřených sportovních aktivit.  

kompetence pracovní Učitel pomáhá žákovi pochopit smysl jeho práce v zájmu jeho 
vlastního rozvoje a jeho přípravy na budoucnost, pomáhá žákovi 
objevit vlastní vlohy a schopnosti pro budoucí povolání. 

kompetence existenciální Učitel vede žáka k vnímání, objevování a poznávání pestrosti a 
harmonie přírodních i uměleckých krás. Umožňuje žákovi prožít 
uspokojení z existence pro druhé a z činností pro druhé. 

kompetence akademické Učitel předkládá žákovi geografická fakta a vzájemné souvislosti 
současného globálně propojeného světa ve fyzickogeografické i 
socioekonomické sféře za pomoci současných uznávaných 
paradigmat a s přihlédnutím k zákonitostem trvale udržitelného 
rozvoje. 
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5. Forma výuky 
 
ročník I II III IV 
hodin týdně / z toho půlených 1 2 2 2 
 
ročník V VI VII VIII 
hodin týdně / z toho půlených 2 2 0 0 
 
organizace výuky Výuka v jednotlivé třídě je realizována jedním vyučujícím. 
 
organizační formy 
práce 

Vyučovací hodina; soutěže; exkurze, terénní výuka a výlety; výstavy; 
projekty; besedy a zeměpisné přednášky; filmy se zeměpisnou tematikou; 
návštěva Planetária. 

 
místo realizace Učebna; multimediální učebna; muzea a jiné instituce; terén. 

 

6. Průřezová témata 
 
Průřezové téma Zeměpis je realizováno jako samostatný předmět, další průřezová témata jsou 
částečně integrována do vzdělávacího obsahu předmětu. 
 
6.1 Osobnostní a sociální výchova – „rozumím sám sobě a umím toho využít k prospěchu 
svému i druhých“ 
Tematické okruhy integrované v Z jsou 
• rozvoj schopností poznávání;   
• seberegulace a sebeorganizace;  
• komunikace;  
• řešení problémů a rozhodovací dovednosti. 
 
6.2 Výchova demokratického občana – „znám sílu a slabiny demokracie a dokážu se o 
demokracii aktivně zasadit“ 
Tematické okruhy integrované v Z jsou 
• formy participace občanů v politickém životě;  
• principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování. 
 
6.3 Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech – „jsem Čech a zároveň 
Evropan a znám přínos i rizika globalizace“ 
Tematické okruhy integrované v Z jsou 
• jsme Evropané; 
• objevujeme Evropu a svět. 
 
6.4 Multikulturní výchova – „mnohost kultur je prostředek vzájemného obohacení a rasová, 
náboženská atd. intolerance je s demokracií neslučitelná“ 
Tematické okruhy integrované v Z jsou 
• kulturní diference; 
• etnický původ; 
• multikulturalita. 
 
6.5 Environmentální výchova – „člověk je součást přírody, a proto smí přírodu (životní 
prostředí) přetvářet jen velmi uvážlivě“ 
Tematické okruhy integrované v Z jsou 
• ekosystémy; 
• základní podmínky života; 
• lidské aktivity a problémy životního prostředí; 
• vztah člověka k prostředí. 
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6.6 Mediální výchova – „neutopím se v oceánu informací, protože je umím vyhledávat, hodnotit, 
používat, vytvářet i odmítat“ 
Tematické okruhy integrované v Z jsou 
• fungování a vliv médií ve společnosti. 

 

7. Učivo, výstupy, mezipředmětové vazby (MV) 

 
7.1 I. ročník 
 
I. ročník – téma: Země jako vesmírné těleso 
 

Výstupy Učivo MV 
 zhodnotí postavení a tvar Země ve sluneční soustavě 
 vysvětlí pohyby Země a jejich důsledky na život 

 postavení Země ve 
vesmíru 

 tvar a rozměry Země 
 pohyby Země 
 čas na Zemi 

F 
M 

 
I. ročník – téma: Kartografie a topografie 
 

Výstupy Učivo MV 
 hodnotí geografické informace z kartografických 

materiálů (čte mapu) 
 používá s porozuměním geografickou, topografickou a 

kartografickou terminologii 
 

 určování světových 
stran  

 glóbus a mapa 
 zeměpisná délka a 

šířka 
 obsah a druhy map 
 

M 

 
I. ročník – téma: Fyzickogeografické (FG) sféry Země 
 

Výstupy Učivo MV 
 rozlišuje a porovnává složky a prvky FG sféry 
 rozeznává, pojmenuje a klasifikuje tvary zemského 

povrchu 
 porovná působení vnitřních a vnějších procesů v přírodní 

sféře 

 litosféra 
 atmosféra 
 hydrosféra 
 biosféra 

Bi 
 F 
 CH 

 

7. 2 II. Ročník 

lI. ročník – téma: Světový oceán 

 
Výstupy Učivo MV 

 lokalizuje na mapách světadíly a oceány 
 porovnává a hodnotí polohu, rozlohu, zvláštnosti a 

potenciál oceánů a jejich částí 

 moře a oceány 
 využití moří a oceánů 
 

D 
 Bi 
 CH 

lI. ročník – téma: Polární oblasti 

 
Výstupy Učivo MV 

 hodnotí polohu, rozlohu, přírodní poměry regionu a jejich 
využití člověkem 

 zvažuje, jaké změny nastávají a co je příčinou těchto 
změn v polárních oblastech 

 Arktida 
 Antarktida  

D 
 Bi 
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II. ročník – téma: Regionální geografie světa 
 

Výstupy Učivo MV 
 vymezuje a lokalizuje jednotlivé regiony světa 
 porovnává a hodnotí polohu, rozlohu, přírodní podmínky 

regionu 
 porovnává a hodnotí kulturní, společenské, politické a 

hospodářské poměry regionu 
 srovnává postavení jádra a periferie regionů 
 hodnotí hlavní znaky, zvláštnosti, podobnosti a potenciál 

jednotlivých světadílů a vybraných (modelových) států 
 zvažuje geopolitické i přírodní změny a konflikty a jejich 

příčiny ve vybraných regionech 

 Afrika 
 - přírodní podmínky 
 - obyvatelstvo 
 - hospodářství 
 - regiony 
Austrálie a Oceánie  
- přírodní podmínky  
- obyvatelstvo  
- hospodářství  
- regiony 
Amerika  
- přírodní podmínky 
 - obyvatelstvo 
 - hospodářství 
 - regiony 
 

D 
Bi 
 

 
 
7.3 III. Ročník 
 
III. ročník – téma: Regionální geografie Asie a Evropy 
 

Výstupy Učivo MV 
 porovnává a hodnotí kulturní, společenské, politické a 

hospodářské poměry regionu 
 vymezuje regiony na mapě 
 srovnává postavení jádra a periferie regionů 
 hodnotí hlavní znaky, zvláštnosti, podobnosti a potenciál 

vybraných států 
 zvažuje geopolitické i přírodní změny a konflikty a jejich 

příčiny ve vybraných regionech  

 Asie 
- přírodní podmínky 
- obyvatelstvo 
- hospodářství 
- regiony 
 Evropa 
- přírodní podmínky 
- obyvatelstvo 
- hospodářství 
- regiony 
 

D 
Bi 
OV 

 
 
 
7.4 IV. Ročník 
 
IV. ročník – téma: Střední Evropa a Česká republika 
 

Výstupy Učivo MV 
 porovnává a hodnotí kulturní, společenské, politické a 

hospodářské poměry regionu 
 hodnotí hlavní znaky, zvláštnosti, podobnosti a potenciál 

vybraných států 
 hodnotí a porovnává polohu, přírodní poměry a zdroje 

ČR 
 rozumí pojmům ochrany a tvorby životního prostředí 

(ŽP) 
 uvádí na příkladech důsledky a rizika přírodních a 

společenských vlivů na ŽP  

 střední Evropa 
 Česká republika: 
 zeměpisná poloha ČR 
 přírodní poměry ČR 
 ochrana přírody ČR 
 
 obyvatelstvo a sídla 

ČR 
 hospodářství ČR 
 

D 
Bi 
OV 



5.16 Zeměpis 

  

 hodnotí a porovnává lidský a hospodářský potenciál ČR 
v evropském i světovém měřítku 

 uvádí příklady účasti ČR v mezinárodních organizacích a 
integracích 

 lokalizuje na mapách jednotlivé kraje ČR, jádrové a 
periferní oblasti z hlediska osídlení a hospodářských 
aktivit 

  

 
 oblasti ČR 
 

 

IV. ročník – téma: Obyvatelstvo a sídla 
 

Výstupy Učivo MV 
 posoudí prostorovou organizaci světové populace, její 

rozložení, strukturu, růst a pohyby 
 posoudí vliv přírodních podmínek na funkci sídla 
 rozliší základní geografické znaky sídel různých velikostí 
 lokalizuje hlavní jádrové a periferní oblasti 

 počet, růst, rozmístění 
a migrace 
obyvatelstva světa 

 rozdělení obyvatel dle 
fyzických a kulturních 
znaků 

 sídla venkovská a 
městská – struktura a 
funkce měst 

OV 
D 

 
 
7.5 V. Ročník 
 
 
V. ročník – téma: Hospodářství světa 
 

Výstupy Učivo MV 
 zhodnotí strukturu, složky a funkce světového 

hospodářství 
 lokalizuje hlavní zemědělské oblasti světa, surovinové a 

energetické zdroje 
 lokalizuje nejdůležitější dopravní uzly a tahy a hlavní 

oblasti cestovního ruchu 
 hodnotí faktory pro územní rozmístění hospodářských 

aktivit 
 porovnává zájmové integrace států světa 

 světové zemědělství 
 světový průmysl a 

těžba surovin 
 světová doprava 
 služby a cestovní ruch 
 hospodářské 

organizace 

OV 
 

 
 
V. ročník – téma: Politická mapa současného světa 
 

Výstupy Učivo MV 
 porovnává státy podle jejich vyspělosti 
 porovnává politické a společenské integrace států světa 
 lokalizuje aktuální geopolitické změny a politické 

problémy v regionech světa 

 stát – poloha, hranice, 
členění 

 stupeň rozvoje států 
světa 

 mezinárodní politické 
a hospodářské 
organizace 

 ohniska neklidu v 
současném světě 

OV 
D 
 

 

 
V. ročník – téma: Úvod do studia zeměpisu; krajina a člověk 
 

Výstupy Učivo MV 
 popíše a ukáže na mapě cesty významných 

zeměpisných objevů 
 posoudí význam a postavení geografie v minulosti a v 

dnešní společnosti 
 vysvětlí pojem zeměpis, krajinná sféra a její dělení 

 objevování Země 
 vývoj geografie 
 objekt a předmět 

geografie 

D 
Bi 
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 rozlišuje typy krajin podle jejich znaků a funkcí 
 uvádí důsledky a rizika přírodních a společenských vlivů 

na ŽP 

 přírodní a 
společenské 
prostředí, typy krajin 

 vztah příroda a 
společnosti 

 ochrana přírody a ŽP 
 globální problémy 

lidstva 
 
 
V. ročník – téma: Země jako vesmírné těleso 
 

Výstupy Učivo MV 
 porovná postavení Země ve vesmíru s ostatními tělesy 

sluneční soustavy 
 vyjmenuje a pozná na hvězdné obloze některá 

souhvězdí 
 vysvětlí důsledky pohybů Země 
 objasní zatmění Slunce a Měsíce, slapové jevy, střídání 

ročních dob 
 vysvětlí rozdíl juliánského a gregoriánského kalendáře 

 postavení Země ve 
vesmíru 

 tvar a velikost Země 
 pohyby Země-

důsledky pro život lidí 
a organismů 

 střídání dne a noci 
 střídání ročních 

období 
 časová pásma, 

kalendář 
 

F 
M 

 
V. ročník – téma: Geografická kartografie a topografie 
 

Výstupy Učivo MV 
 definuje zeměpisné souřadnice, zeměpisnou délku a 

šířku – určí pomocí nich místa na mapě a souřadnice 
daných míst 

 rozliší mapy podle měřítek a dokáže s nimi pracovat 
 vypočítá jednoduché příklady na použití měřítka mapy a 

glóbu 
 používá dostupné kartografické produkty a další 

geografické zdroje dat a informací v tištěné i elektronické 
podobě pro řešení geografických problémů 

 používá s porozuměním vybranou geografickou, 
topografickou a kartografickou terminologii, 

  čte, interpretuje a sestavuje jednoduché grafy, tabulky, 
  diagramy  
 interpretuje obsah různých tematických map 
 zakresluje informace do slepých map 

 mapa-zeměpisné 
souřadnice, měřítko, 
obsah, popis, druhy 
map 

 kartografické 
zobrazovací metody 

 obecně používané 
pojmy, symboly, 
smluvené značky 

 tematické mapy 
 mapování v minulosti 

a v současnosti 
 vývoj mapování v ČR 
 současné mapové 

zdroje 
 dálkový průzkum  
  Země (DPZ) 
 GIS, GPS a jejich 

využití 

F 
M 

 
V. ročník – téma: Fyzickogeografická sféra 
 

Výstupy Učivo MV 
 objasní členění zemského povrchu pomocí 

hypsografické křivky 
 rozliší zonální a azonální jevy 
 analyzuje jednotlivé části pevného zemského tělesa 
 uvede konkrétní příklady pohybu litosférických desek  
 vysvětlí vznik a vývoj pevnin – globální desková 

tektonika 
 objasní a znázorní způsoby vzniku pohoří 
 lokalizuje nejvýznamnější pohoří, hory a sopky do slepé 

mapy 

 Úvod – členění 
zemského povrchu 

 litosféra – složení 
pevného zemského 
tělesa, litosférické 
desky, vznik pevnin 

 endogenní procesy a 
tvary  

 exogenní procesy a 
tvary 

F 
CH 
BI 
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 popíše vliv exogenních činitelů na zemský povrch a 
znázorní vytvářené tvary, přiřadí je k jednotlivým 
činitelům 

 zhodnotí georeliéf podle nadmořské výšky a členitosti 
 uvede příklady antropogenních tvarů 
 objasní jevy v pedosféře, rozliší a popíše nejdůležitější 

půdní druhy a typy, uvede možnosti ohrožení a ochrany 
půd 

 objasní jevy v atmosféře – teplotu, tlak, vítr, srážky, 
oblačnost, globální změny a hrozby 

 
 zakreslí a vysvětlí planetární cirkulaci atmosféry 
 
 porovná a zdůvodní odlišné klimatické pásy, zakreslí 

k nim klimadiagramy 
 předpoví vývoj počasí ze synoptických map 
 
 objasní rozdělení vod na Zemi, jevy v hydrosféře a 

hydrologický cyklus 
 lokalizuje do slepé mapy významné hydrologické objekty 

- moře, zálivy, průplavy, řeky, přehrady, jezera 
 vysvětlí pohyby mořské vody 
 popíše vznik ledovců a uvede příklady 
 s porozuměním používá hydrologické pojmy 
 rozliší různé způsoby vzniku jezer a mokřadů 
 
 rozliší půdní a podzemní vodu  
 lokalizuje bezodtokové oblasti 
 uvede možnosti ohrožení vod 
 
 
 objasní vztahy v biosféře 
 vymezí hlavní fyto a zoogeografické oblasti, uvede 

příklady rostlin, živočichů, endemitů a invazních druhů 
 
 
 
 
 rozliší a vymezí biomy v přírodních oblastech, shrne o 

nich informace z hlediska jednotlivých geosfér, popíše 
jejich využití člověkem, jejich problémy a ohrožení  

  

 georeliéf, vliv lidské 
činnosti na georeliéf 

 vznik, vývoj a 
klasifikace půd 

 ochrana a degradace 
půd 

 atmosféra – složení, 
stavba a význam 

 fyzikální jevy 
v troposféře 

 globální cirkulace 
atmosféry 

 klimatické pásy, 
klimadiagramy 

 vznik a vývoj cyklóny, 
 synoptické mapy 
 hydrosféra – 

rozdělení vod na Zemi 
 voda v mořích a 

oceánech, vlastnosti 
mořské vody 

 ledovce 
 pevninské vody – 

řeky, jezera, umělé 
nádrže, mokřady 

 podpovrchová voda 
 bezodtokové oblasti 
 čistota vod 
 biosféra – horizontální 

pásmovitost a 
vertikální stupňovitost 

 rostlinná pásma na 
Zemi a výškové 
vegetační stupně 

 přírodní oblasti Země 
 tropické 
 subtropické 
 oblasti mírného pásu 
 subpolární a polární 

oblasti 
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7.6 VI. ročník 
 
VI. ročník – téma: Regionální geografie světa 
 

Výstupy Učivo MV 
 Rozdělí světový oceán, zhodnotí využití oceánů  
 zhodnotí společné a rozdílné poměry fyzickogeografické 

(FG) a socioekonomické (SE) jednotlivých států 
 na slepé mapě lokalizuje nejdůležitější objekty FG a SE 

sféry daného regionu 
 objasní historický vývoj a současné politické poměry 

regionu 
 vymezí jádrové a periferní oblasti 
 zakreslí do slepé mapy nejdůležitější objekty 
 uvede zajímavosti a problémy regionu 
 popíše hlavní sociální a ekonomické problémy 
 

 Světový oceán 
 Antarktida 
 Afrika 
 přírodní podmínky 
 obyvatelstvo 
 ekonomika 
 vybrané státy 
 
 Austrálie a Oceánie 
 přírodní podmínky 
 obyvatelstvo 
 ekonomika 
 vybrané státy  
 
 Amerika Severní 
 rozdělení Ameriky 
 přírodní poměry 
 USA 
 Kanada 
 Mexiko 
 
 Střední Amerika 
 vymezení a politické 

rozdělení regionu 
 přírodní poměry a 

ekonomika 
 
 Jižní Amerika 
 Karibské státy 
 Brazílie 
 Andské státy 
 Státy Jižního rohu 
  
 Asie 
 přírodní podmínky 
 obyvatelstvo 
 ekonomika 
 vybrané státy 

D 

 
VI. ročník – téma: Regionální geografie Evropy 
 

Výstupy Učivo MV 
 zhodnotí poměry fyzickogeografické (FG) a 

socioekonomické (SE) sféry Evropy 
 zhodnotí postavení Evropy ve světě 
 objasní význam a vývoj integrace evropských států, 
 její hlavní cíle 
 porovná státy jednotlivých regionů podle ukazatelů 

z tabulek 
 zakreslí do slepé mapy pojmy z FG sféry, státy 

s hlavními městy, konurbace a průmyslová centra 
 popíše a objasní rozpad socialistického bloku, politické a 

sociální problémy 

 Přírodní poměry 
Evropy 

 Evropská unie 
 
 Severní Evropa 
 Západní Evropa 
 Jižní Evropa 
 Střední Evropa 
 Jihovýchodní Evropa 
 Východní Evropa a 

Rusko 

D 
OV 
Cizí jazyky 
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VI. ročník – téma: Místní region 
 

Výstupy Učivo MV 
 vymezí místní region, zhodnotí přírodní, ekonomické a 

kulturní poměry Prahy, význam a vazby k ostatním 
regionům 

 

 Praha  
 

D 
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5.16.2 Učební osnovy volitelného / nepovinného předmětu seminář ze 

zeměpisu 
 
 

1. Název předmětu, jeho zkratka a základní popis 
 
Seminář ze zeměpisu (SZ) je volitelný předmět, navazující na předmět zeměpis a určený především 
žákům se zájmem o přírodní vědy, společenské vědy i technické obory. Obsah semináře je součástí 
profilové maturity v oboru Zeměpis a seminář ze zeměpisu. 
 
2. Charakteristika předmětu SZ 
 
Cílem předmětu je rozšířit vědomosti žáků a využívat osvojené zeměpisné pojmy, rozvíjet a 
prohlubovat geografické myšlení studentů s hlubším zájmem o zeměpis.  
Výuka navazuje na látku probíranou v hodinách zeměpisu a prohlubuje ji. 
Je zaměřen na zvládnutí maturitní zkoušky, popř. přijímacích zkoušek na vysoké školy. U profilové 
maturity ze zeměpisu se očekává znalost všech probraných témat, i když podmínkou není 
absolvování tohoto předmětu (látku je možné zvládnout samostudiem). 
 
3. Klíčové kompetence v semináři zeměpisu SZ – viz 5.16.1 
 
4. Výchovné a vzdělávací strategie SZ – viz 5.16.1 
 
5. Forma výuky SZ 
 

ročník V VI VII VIII 
hodin týdně / z toho půlených - - - 2 
 

organizace výuky Výuka probíhá ve dvouhodinovém bloku jednou týdně, skupinu tvoří 5–20 
žáků.  

 
organizační formy 
práce 

Vyučovací hodina; součástí hodiny jsou aktuality, výklad učitele, referáty, 
prezentace seminárních prací, ověřování znalostí, výstavy a přednášky se 
zeměpisnou tematikou a jiné zeměpisné projekce 

 
místo realizace Učebna, akce v terénu 

 
6. Průřezová témata SZ – viz 5.16.1  
 
7. Učivo, výstupy, mezipředmětové vazby SZ 
  
VIII. ročník – téma: Země jako vesmírné těleso 
 

Výstupy Učivo MV 
 zhodnotí postavení a tvar Země ve sluneční soustavě 
 vysvětlí pohyby Země a jejich důsledky na život 

 postavení Země ve 
vesmíru 

 tvar a rozměry Země 
 pohyby Země 
 čas na Zemi 

F 
M 

 
VIII. ročník – téma: Kartografie a topografie 
 

Výstupy Učivo MV 
 hodnotí geografické informace z kartografických 

materiálů (čte mapu) 
 používá s porozuměním geografickou, topografickou a 

kartografickou terminologii 
 

 určování světových 
stran  

 glóbus a mapa 
 zeměpisná délka a 

šířka 
 obsah a druhy map 
 

M 
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VIII. ročník – téma: Obecná fyzická geografie (FG)  
 

Výstupy Učivo MV 
 rozlišuje a porovnává složky a prvky FG sféry 
 rozeznává, pojmenuje a klasifikuje tvary zemského 

povrchu 
 porovná působení vnitřních a vnějších procesů v přírodní 

sféře 

 litosféra 
 atmosféra 
 hydrosféra 
 biosféra 

Bi 
 F 
 CH 

 

 

VIII. ročník – téma: Obecná sociální geografie 
 
a) Obyvatelstvo 
 

Výstupy Učivo MV 
 posoudí prostorovou organizaci světové populace, její 

rozložení, strukturu, růst a pohyby 
 posoudí vliv přírodních podmínek na funkci sídla 
 rozliší základní geografické znaky sídel různých velikostí 
 lokalizuje hlavní jádrové a periferní oblasti 

 počet, růst, rozmístění 
a migrace 
obyvatelstva světa 

 rozdělení obyvatel dle 
fyzických a kulturních 
znaků 

 sídla venkovská a 
městská – struktura a 
funkce měst 

OV 
D 

 
 
b) Hospodářství 
 

Výstupy Učivo MV 
 zhodnotí strukturu, složky a funkce světového 

hospodářství 
 lokalizuje hlavní zemědělské oblasti světa, surovinové a 

energetické zdroje 
 lokalizuje nejdůležitější dopravní uzly a tahy a hlavní 

oblasti cestovního ruchu 
 hodnotí faktory pro územní rozmístění hospodářských 

aktivit 
 porovnává zájmové integrace států světa 

 světové zemědělství 
 světový průmysl a 

těžba surovin 
 světová doprava 
 služby a cestovní ruch 
 hospodářské 

organizace 

OV 
 

 
 
 
c) Politická mapa současného světa 
 

Výstupy Učivo MV 
 porovnává státy podle jejich vyspělosti 
 porovnává politické a společenské integrace států světa 
 lokalizuje aktuální geopolitické změny a politické 

problémy v regionech světa 

 stát – poloha, hranice, 
členění, způsob vlády 

 stupeň rozvoje států 
světa 

 mezinárodní polit. a 
hospodářské 
organizace 

 ohniska neklidu 
v současném světě 

OV 
D 
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VIII. ročník – téma: Regionální geografie světa 
 

Výstupy Učivo MV 
 vymezuje a lokalizuje jednotlivé regiony světa 
 porovnává a hodnotí polohu, rozlohu, přírodní podmínky 

regionu 
 porovnává a hodnotí kulturní, společenské, politické a 

hospodářské poměry regionu 
 srovnává postavení jádra a periferie regionů 
 hodnotí hlavní znaky, zvláštnosti, podobnosti a potenciál 

jednotlivých světadílů a vybraných (modelových) států 
 zvažuje geopolitické i přírodní změny a konflikty a jejich 

příčiny ve vybraných regionech 

 Afrika, Austrálie a 
Oceánie, Amerika, 
Asie, Evropa, Česká 
republika 

  

D 
Bi 
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5.17 Estetická hudební výchova - učební osnovy 
 
 
 
Obsah: 
 
 5.17.1 Učební osnovy povinného předmětu estetická hudební výchova 

 5.17.2 Učební osnovy volitelného / nepovinného předmětu školní sbor a orchestr 

 5.17.3 Učební osnovy volitelného předmětu seminář z hudební výchovy 

 

 

5.17.1 Učební osnovy povinného předmětu estetická hudební výchova 
 
 

1. Název předmětu, jeho zkratka a základní popis 
 
Estetická hudební výchova (EHV) Hudební obor seznamuje žáka s hudebním uměním a zároveň jej 
vede k porozumění této oblasti. 
 
2. Charakteristika předmětu 
 
Hudební obor seznamuje žáka s hudebním uměním a zároveň jej vede k porozumění této oblasti.  
 
Vzdělávací obsah Hudebního je členěn na produkci, recepci a reflexi.  
 
Produkce obsahuje vokální, instrumentální a hudebně pohybové činnosti, při nichž se uplatňuje 
zejména kreativní přístup učitele i žáka. Rozvíjí se zde hudební schopnosti a vědomosti a upevňují se 
tak, aby vytvořily flexibilní základ, 
který žák bude schopen uplatnit v komunikaci s ostatními. Hlasový výcvik a zejména intonace 
posunují žáka oproti předešlým ročníkům do nové zcela individuální problematiky. Otvírá se zde 
řešení intonačních úkolů, jejichž resumé je  
v zásadě celoživotním úkolem každého hudebníka. Hra na hudební nástroje, práce s rytmem a tvorba 
instrumentálních doprovodů má obdobný charakter a vytváří protipól intonační problematiky. 
 
Recepce obsahuje zejména poslechové činnosti. Je zaměřena na uvědomělé vnímání hudby nejen na 
základě pocitů, či dojmů, ale na základě hudebně teoretických a hudebně historických poznatků. 
Analýzy jednotlivých skladeb jsou zaměřeny na rozeznávání hudebně výrazových prostředků užitých 
v díle. 
 
Reflexe stojí na vrcholu hudebních činností a zároveň jimi prolíná. Žák si na jejím základě uvědomuje 
historické okolnosti vzniku hudebního díla, je schopen dílo stylově, žánrově či formálně zařadit. Na 
základě těchto vědomostí  
je schopen dílo hodnotit a vytvářet vlastní uvědomělé hudební preference.. 
 
 
 
3. Klíčové kompetence v EHV 
 
 
3.1 Kompetence k učení – žák chce a umí se učit (po celý život),  
v EHV je proto veden 
• k tomu, aby si žáci osvojili důležité poznatky a na jejich základě poznávali význam a přínos 

hudební výchova pro život a činnost člověka 
• formou samostatných referátů k rozvíjení schopnosti vyhledávat a získávat informace z různých 

informačních zdrojů a samostatně rozebírat hudební ukázky na základě předchozích znalostí 
získaných při výuce 
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3.2 Kompetence k řešení problémů – žák chápe problémy jako přirozenou součást našeho 
světa a snaží se je řešit (chápe je i jako příležitost),  
v EHV je proto veden 
• k tomu, aby dokázal poznávat hudbu ve všech jejích žánrových i funkčních podobách 
• aby dokázal analyzovat hudební otázky 

 
3.3 Kompetence komunikativní – žák chce a umí se vyjádřit (ústně, písemně, prostřednictvím 
různých technologií či jazyků) i reagovat na vyjádření druhých,  
v EHV je proto veden 
• k tomu, aby v diskusi na dané téma jasně a srozumitelně formuloval svůj názor, používal odborné 

výrazy vycházející z hudební teorie, uměl vést dialog 
• aby se aktivně zapojoval do interpretace písní a skladeb 
 
3.4 Kompetence sociální a personální – žák chce a umí spolupracovat s druhými (i se sebou),  
v EHV je proto veden  
• k tomu, aby byl tolerantní k názorům ostatních a respektoval jejich hudební zaměření 
• aby prostřednictvím exkurzí, přednášek, návštěv koncertů či divadel poznával pravidla 

společenské etikety 
 
3.5 Kompetence občanské – žák chápe cenu a smysl dobrých zákonů, pravidel a tradic a 
dokáže je ctít,  
v EHV je proto veden 
• k tomu, aby formou zpracování referátů sledoval aktuální dění ve světě hudby a v oblastech, které 

s hudbou úzce souvisí 
 

 
3.6 Kompetence pracovní – žák je šikovný a dokáže se uplatnit (řídí sám sebe, případně i 
druhé),  
v EHV je proto veden 
• k tomu, aby dokázal správně používat hudební nástroje 
 
 
3.7 Kompetence existenciální – žák (nejen v případě krize) dokáže (opakovaně) hledat a 
obhajovat smysl své činnosti a existence,  
v EHV je proto veden 
• k samostatné tvůrčí svobodě jedince jako k cestě sebe sama v pozitivním a kultivačním světle 
 
 
3.8 Kompetence akademické – žák disponuje určitým okruhem znalostí a je si vědom 
souvislostí, které snad představují z hlediska okamžitého praktického využití určitý luxus, ale 
zájem o ně je zdůvodněn kulturně, historicky, duchovně apod.,  
v EVV je proto veden 
• ke smyslu pro kulturu, k vědomé ochraně kulturního dědictví 
 
 
4. Výchovné a vzdělávací strategie EHV 
 
Specifické činnosti ve vyučování jsou voleny podle charakteru probíraného tématu a výchovně 
vzdělávacích cílů, jichž je třeba dosáhnout. Jednotlivé skupiny klíčových kompetencí jsou obecně 
rozvíjeny tímto způsobem: 
 
 způsob, jakým jsou kompetence rozvíjeny 
kompetence k učení Učitel využívá metody činnostního a prožitkového charakteru, které 

poskytují žákům osobní zkušenost, umožňují vytvořit si vlastní 
úsudek a přirozeným způsobem ovlivňují jejich postoje a jednání 
(skupinové práce, dialog, diskuse, besedy, řešení problémů apod.). 
 
Učitel inspiruje žáka k dalšímu studiu v oblasti hudby a umění a 
snaží se v něm vzbudit ochotu k celoživotní inklinaci tímto směrem 
učitel přiblíží žákovi vhodné metody a strategie vedoucí k 
efektivnímu studiu hudby; 
učitel se snaží o maximální systematizaci a propojení jednotlivých 
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informací tak, aby žáka přivedl k tvůrčím činnostem; 
učitel upozorňuje žáka na společenské a kulturní jevy tak, aby mu 
vytvořil komplexnější pohled na různé vzdělávací oblasti; 
učitel vede žáka k experimentům, improvizacím, tvůrčímu myšlení a 
kritickému posuzování v hudbě a kultuře obecně; 
učitel motivuje žáka tak, aby získal pozitivní vztah k učení a poznal 
jeho smysl a cíl 

kompetence k řešení 
problémů 

Učitel vede žáky k porovnávání odborných názorů, mediálních 
informací a vlastních zkušeností, k vyvozování optimálních 
praktických postupů, názorů a postojů a k samostatnému 
pozorování a následnému vyhodnocení jevů a jednání lidí, 
předkládá náměty k samostatnému uvažování a řešení všech 
rozmanitých problémů, které se týkají hudby a ostatních činností, 
které spadají do HV (řízený rozhovor, diskuse, studium materiálů, 
skupinová práce, vlastní zkušenost apod.). 
 
Učitel stimuluje žáka k vlastnímu úsudku na nejrůznější problémové 
situace v historii kultury a aktualizuje je; 
učitel nenechá žáka samotného s případným vokálním či 
instrumentálním nezdarem, ale vytrvale mu nabízí různé varianty 
řešení; 
učitel nezavrhuje empirické hudební postupy žáků, ale snaží se je 
kultivovat. 

kompetence komunikativní Učitel specifickými činnostmi vede žáky k aktivnímu naslouchání, 
k ujasnění svých názorů, postojů a učí je tyto názory a postoje 
jasně formulovat, vysvětlovat a obhajovat před kolektivem třídy. 
 
Učitel podporuje vyjadřování vlastních myšlenek a názorů na hudbu 
ústní i písemnou formou, koriguje formulace a kultivuje projev; 
učitel vytváří v hudební výuce prostor pro diskusi, obhajobu 
vlastního názoru a vhodnou argumentaci; 
učitel vede žáka k zamyšlení nad vznikem zvuků a tónů, nad 
intonací vlastního hlasu tak, aby toho využil k vlastnímu rozvoji; 
učitel prostřednictvím nových technologií v hudbě (PC) nachází 
společnou komunikaci s žákem a zkvalitňuje ji u sebe i u něj. 

kompetence sociální  
a personální 

Učitel předkládá a navozuje situace, které vedou k vědomí 
jedinečnosti a odlišnosti každého člověka, k objevení sebe sama, 
ke zdravému sebevědomí a sebeocenění, k pochopení 
společenské podstaty člověka a ke vzájemnému respektu a 
prosociálnímu jednání. 
 
Učitel vytváří v hodinách hudební výchovy prostor pro práci v týmu 
při vokálních, instrumentálních i hudebně pohybových činnostech; 
učitel svým pozitivním přístupem utváří příjemnou atmosféru při 
nácviku písní a skladeb; 
učitel posiluje sebedůvěru žáků v hudebních činnostech tak, aby 
dokázali ovládat a řídit své jednání. 

kompetence občanské Učitel nabízí příležitosti a témata k pochopení práv a povinností 
jednotlivce ve společnosti a etikou jednání v různých oblastech 
života – předkládá modelové situace k prokázání praktických 
dovedností, k poznání a pochopení kořenů evropské civilizace a 
kultury. 
 
Učitel upozorňuje na společenskou funkci hudby, na různých 
příkladech z dějin hudby uvádí její pozitivní funkci i možné zneužití; 
učitel v dějinách české hudby vysvětluje žákům význam našich 
národních tradic a kulturního i historického dědictví.  

kompetence pracovní Učitel pomocí specifických činností (zážitková pedagogika, vlastní 
tvorba i interpretace, dovednost hrát na nástroj, zpívat, hudebně 
pohybově se vyjádřit apod.) pomáhá žákovi objevit vlastní vlohy, 
schopnosti a povolání. 
 
Učitel při instrumentálních a vokálních činnostech vede žáky k 
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citlivému zacházení s hudebními nástroji, s notovým materiálem,  
ale i s vlastním hlasem a sluchovody těch ostatních. 
 

kompetence existenciální podle společných VVS 
kompetence akademické podle společných VVS 
 
 
 
5. Forma výuky 
 
ročník I II III IV 
hodin týdně / z toho půlených 2/2 1/1 1/1 1/1 
 

ročník V VI VII Vlll 
hodin týdně / z toho půlených 1/1 1/1 0 0 
 
 

organizace výuky Třídy jsou rozděleny na poloviny podle dalších rozvrhových možností. Výuka 
v jednotlivé třídě je realizována jedním vyučujícím. 

 
organizační formy 
práce 

přístup k jednotlivému žákovi, i když se pracuje s celou třídou, pracuje se i ve 
skupinách, využívá se individuální projev při produkci, samostatná práce – 
posloucháme artificiální a nonartificiální hudbu – hodnocení vlastního 
poslechu, vyhledávání informací a jejich zpracování – slovníky, internet, 
projektové vyučování využívající mezipředmětové vztahy;koncerty;akademie, 
setkání, soutěže(Talent AG); exkurse; projekty; kurzy, hudební doprovody při 
bohoslužbách i jiných školních akcích,besedy, hudební pořady, kulturní akce. 
Sborový zpěv 

 
místo realizace Učebna; speciální učebna – audiovizuální pomůcky, učebnice a nástrojové 

vybavení, zkušebna v suterénu školy, školní kaple; prostory školy; sakrální 
prostory; muzea a jiné instituce. 

 
 
6. Průřezová témata 
 
Hudební výchova je samostatný předmět, který všechna uvedená průřezová témata v sobě obsahuje 
a neustále opakováním prohlubuje. 
 
6.1 Osobnostní a sociální výchova – „rozumím sám sobě a umím toho využít k prospěchu 
svému i druhých“ 
Tematické okruhy integrované v HV 
• rozvoj schopností poznávání;  
• psychohygiena;  
• kreativita;  
 
6.3 Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech – „jsem Čech a zároveň 
Evropan a znám přínos i rizika globalizace“ 
Tematické okruhy integrované v HV: 
• poznává lidovou slovesnost, zvyky a tradice národů Evropy; 
• poznává životní styl mladých Evropanů. 
 
6.4 Multikulturní výchova – „mnohost kultur je prostředek vzájemného obohacení a rasová, 
náboženská atd. intolerance je s demokracií neslučitelná“ 
Tematické okruhy integrované v HV 
• Evropa a svět nás zajímá; 
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7. Učivo, výstupy, mezipředmětové vazby (MV) 
 
7.1 I. ročník 
 
I. ročník – téma: Vokální činnosti 
 

Výstupy Učivo MV 
 zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a 

rytmicky přesně 
 používá návyky správného zpěvu – dýchání, držení těla, 

výslovnost 
 reprodukuje tóny, zvládá pěveckou reprodukci melodie 
 sluchově rozlišuje základní intervaly 
 intonuje v durové i mollové tónině 
 zpívá podle svých dispozic v dvojhlasu, kánonu 
 orientuje se v notovém zápisu melodie 
 čte a zapisuje rytmické schéma 2/4, 3/4, 4/4 taktu 

 zpíváme lidové písně 
v jednohlasu i 
dvojhlasu, umělé 
písně 

 intonační a dechová 
cvičení při 
rozezpívání 

 zpíváme v dur i moll – 
lidové písně, lidové i 
umělé kánony 

 zpíváme se 
zpěvníkem podle 
notového záznamu 

 rytmická cvičení podle 
schématu 

D 
ČJL 

 
I. ročník – téma: Instrumentální činnosti 
 

Výstupy Učivo MV 
 podle svých schopností hraje na melodické nástroje 
 užívá rytmické nástroje pro doprovody písní 
 vytváří jednoduché rytmické doprovody k písním 

 doprovody 
k nacvičovaným 
písním – předehra, 
mezihra, dohra 

 Orffovy nástroje v 
doprovodech 

 
 

 
I. ročník – téma: Hudebně pohybové činnosti 
 

Výstupy Učivo MV 
 dokáže reagovat pohybem na změny v proudu hudby 
 vyjadřuje pohybem hudbu v sémantickém rozboru 

hudebního díla 
 zvládá základní taktování 2/4, 3/4, 4/4 taktu 
 učí se pamětně uchovat a reprodukovat pohyb při tanci 

 základní výrazové 
prostředky hudby a 
jejich vyjádření 

 hudba vyjádřená 
pohybem 

 pantomima 
 lidové tance ve 2/4 a 

3/4 taktu 

VV 
TV 

I. ročník – téma: Poslechové činnosti 

 
Výstupy Učivo MV 

 pozná nástroje podle vyobrazení a sluchově je analyzuje 
při poslechu 

 seznamuje se s hudebními formami spojenými 
s předváděním na jevišti a umí je charakterizovat 

 učí se poslouchat operní zpěv a sledovat textovou část 
 seznamuje se s výrazovými prostředky hudby (pohyb 

melodie, dynamika, zvukomalba…) a uvědomuje si jejich 
využití v písních a skladbách 

 dokáže slovně vyjádřit působení hudebních prostředků 
 rozlišuje lidovou a umělou píseň a její stavbu 
 vnímá spojení hudby a slova ve spojitosti s literárními díly 

 symfonický a komorní 
orchestr 

 partitura 
 balet, muzikál, 

opereta 
 opera 
 čeští a světoví 

skladatelé oper 
 Národní divadlo 
 základní výrazové 

prostředky hudby 
 lidová a umělá píseň 
 akordy 
 melodram a 

ČJL 
D 
VV 
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skladatelé 
 

7. 2 II. ročník 

 
II. ročník – téma: Vokální činnosti 
 

Výstupy Učivo MV 
 pokračuje v užívání osvojených dovedností týkajících se 

správného zpěvu  
 dbá na hlasovou hygienu – mutace, učí se převádět 

melodii z nezpěvné do zpěvné polohy 
 reprodukuje rytmické a vokální motivy 
 orientuje se v mollových tóninách 
 zachycuje rytmické schéma písně pomocí grafického 

zápisu 
 získané dovednosti využívá při individuálních i 

společných aktivitách 

 intonační a hlasová 
cvičení při 
rozezpívání 

 o lidském hlase – 
hlasová hygiena 

 rytmická a intonační 
cvičení 

 harmonická a 
melodická stupnice 

 lidové písně našich i 
světových národů 

 hudba národnostních 
menšin 

ČJL 
 
 

 
II. ročník – téma: Instrumentální činnosti 
 

Výstupy Učivo MV 
 dále rozvíjí melodické i rytmické doprovody k písním 
 seznamuje se s různými záznamy hudby 

 doprovody 
k nacvičovaným 
písním 

 
 

 
II. ročník – téma: Hudebně pohybové činnosti 
 

Výstupy Učivo MV 
 vnímá hudbu jako doprovod k tanci a volí vhodný typ 

hudebně pohybových prvků 
 učí se vlastnímu pohybovému vyjádření hudby 
 užívá improvizace 

 tance v období baroka 
a klasicismu 
(menuet…) 

 lidové a společenské 
tance 

TV  

 
II. ročník – téma: Poslechové činnosti 
 

Výstupy Učivo MV 
 seznamuje se se základními hudebními formami, umí je 

charakterizovat 
 seznamuje se s hudebními skladateli v kontextu 

hudebních forem  
 vnímá a slovně charakterizuje působení hudebního díla 
 učí se chápat hudební dílo při analýze poslechových 

skladeb 

 polyfonní hudba – 
kánon, fuga 

 koncert 
 sonátová forma – 

sonáta, symfonie 
 duchovní hudba – 

oratorium, kantáta 
 skladatelé barokní 

hudby 
 skladatelé období 

klasicismu 
 učíme se poslouchat 

vážnou hudbu – 
rozbor poslouchaných 
skladeb 

ČJL 
D 
OV 
VV 
NN 
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7.3 III. ročník 

III. ročník – téma: Vokální činnosti 

 
Výstupy Učivo MV 

 rozšiřuje svůj hlasový rozsah při uplatnění vlastních 
pěveckých dovedností a návyků 

 dokáže ocenit vlastní vokální projev a projev ostatních 
 učí se zaznamenat melodii pomocí grafického záznamu 
 zpívá podle svých schopností ve vícehlase 

 hlasová, intonační a 
rytmická cvičení při 
rozezpívání 

 zpíváme lidové i 
umělé písně 

 akordické značky 
v doprovodu písní 

 

 

 
III. ročník – téma: Instrumentální činnosti 
 

Výstupy Učivo MV 
 vytváří jednoduché rytmické, a podle svých předpokladů, i 

melodické doprovody k písním  
 zdokonaluje se v doprovodech 

 zdokonalujeme se v 
doprovodech 

 užíváme jednoduché 
improvizace  

 

 
III. ročník – téma: Hudebně pohybové činnosti 
 

Výstupy Učivo MV 
 rozpozná základní tance různých stylů a slohových 

období 
 provádí pohybové vyjádření hudby při sémantickém 

rozboru skladby 

 blues, country, rock 
and roll 

TV 

 
III. ročník – téma: Poslechové činnosti 

 
Výstupy Učivo MV 

 poznává hudební žánry a styly v souvislosti s historickými 
obdobími 

 umí slovně pojmenovat výrazové prostředky ve vztahu 
k uměleckému dílu určitého období vývoje hudby 

 učí se zařadit hudební dílo do slohového období 
 učí se poznat styl a žánr hudby 
 chápe hudební dílo v kontextu s jinými nehudebními díly 
 učí se rozlišit v nonartificiální hudbě původnost, módnost, 

kýč 
 hodnotí slyšenou hudbu z vlastního hlediska 
 umí vyjádřit svůj názor 

 hudba artificiální a 
nonartificiální 

 vývoj světové hudby 
od nejstarších dob do 
20. století 

 hudba období gotiky, 
renesance, baroka, 
klasicismu, 
romantismu 

 od počátku vývoje 
jazzu do 50. let 20. 
století 

 spirituál, blues, 
ragtime, klasický jazz, 
swing, rock and roll 

 seznámení se 
skladateli a jejich 
hudbou 

 samostatné práce 
 posloucháme 

artificiální a 
nonartificiální hudbu 

D 
ČJL 
VV 
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7.4 IV. ročník 
 
IV. ročník – téma: Vokální činnosti 
 

Výstupy Učivo MV 
 využívá své hudební schopnosti a dovednosti 

v hudebních aktivitách (individuální i skupinový zpěv, 
jednohlas, dvojhlas, vícehlas) 

 vytváří jednoduché improvizace 
 umí se orientovat v zápisu melodie 
 vnímá souvislosti ve vokálním i rytmickém projevu 

 zpěv lidových, 
umělých našich písní i 
písní jiných národů 

 zdokonalování 
pěveckých návyků 

 seznámení s principy 
harmonie 

ČJL 

 
 
IV. ročník – téma: Instrumentální činnosti (podle svých schopností) 
 

Výstupy Učivo MV 
 vytváří jednoduché doprovody k písním 
 provádí jednoduché doprovodné improvizace 
 pomocí nástroje vyjadřuje hudební i nehudební představy 

 doprovody na 
melodické i rytmické 
nástroje 

 improvizace 
 vlastní rytmická 

cvičení 

 

 
IV. ročník – téma: Hudebně pohybové činnosti 
 

Výstupy Učivo MV 
 zná taneční kroky základních tanců 
 umí vyjádřit podle vlastního přístupu hudbu pohybem 

 vlastní vyjádření 
hudby pohybem 

TV 

 
IV. ročník – téma: Poslechové činnosti 
 

Výstupy Učivo MV 
 vnímá různé styly a žánry hudby, rozumí jejich funkci 
 chápe hudební dílo jako vyjádření a sdělení v logicky 

utvářeném celku 
 umí hledat souvislosti mezi hudbou a ostatními druhy 

umění 
 chápe hudbu jako individuální projev v návaznosti na 

kulturní tradice a zvyky 
 umí vyjádřit vlastní hodnocení a preference 

 světová artificiální 
hudba 20. století 

 světová nonartificiální 
hudba od 60.let 20. 
století do současnosti 

 vývoj české hudby, 
nejvýznamnější čeští 
skladatelé 

 samostatné práce 
 česká hudba  

VV 
ČJL 
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V. ročník 
 
Učivo, výstupy, mezipředmětové vazby (MV) – podle složek EHV 
 
• produkce 
• recepce 
• reflexe 
 
V. ročník – produkce 
 
Výstupy Učivo MV 
 Žák využívá svůj individuální pěvecký potenciál při zpěvu, 

při mluvním projevu vede svůj hlas zněle a přirozeně, 
správně artikuluje, logicky člení větu (obsah sdělení), 
uplatňuje zásady hlasové hygieny v běžném životě. 

 využívá jednoduché a podle vybavení školy i složitější 
hudební nástroje (keyboardy, keyboardy ve spojení s 
počítačem) při individuálních či společných hudebních 
aktivitách a přiměřeně svým hudebním schopnostem a 
dovednostem používá hudební nástroje jako prostředek 
sdělování hudebních i nehudebních myšlenek a představ. 

 vokální činnosti – 
kultivace pěveckého a 
hlasového projevu, 
intonační a rytmický 
výcvik, sólový a 
sborový zpěv,  

 
 instrumentální 

činnosti – hra a tvorba 
instrumentálních 
doprovodů (rytmicko-
melodické doprovody, 
jednoduchá 
aranžmá),  

 
 hudebně pohybové 

činnosti – pohyb 
hudby a gesto 

VV 

 
 
Přesahy RVP 
POZNÁVÁNÍ A ROZVOJ VLASTNÍ OSOBNOSTI 
 
• „já“ sám o sobě, mé chování, myšlení a prožívání, jak rozumím vlastnímu tělesnému, 

psychickému a sociálnímu vývoji,  
• jaký mám vztah k vlastnímu tělu a vlastní psychice, jak jsem schopen vnímat se pozitivně, jak 

rozumím vlastní jedinečnosti 
• jaká/jaký chci být a proč co skutečně dělám a co mohu a chci udělat pro svůj osobní rozvoj 
 
V. ročník – recepce a reflexe 
 
Výstupy Učivo MV 
 Žák vyděluje podstatné hudební znaky z proudu znějící 

hudby, rozpoznává hudebně výrazové prostředky užité ve 
skladbě, uvědomuje si hudební formu díla a k dílu 
přistupuje jako k logicky utvářenému celku. 

 
 popíše a na vybraných hudebních dílech (částech 

hudebního díla) ukáže důležité znaky tvorby a 
interpretace, vysvětlí, v čem tkví originální a 
nezaměnitelný přínos skladatele a interpreta, možná 
poselství sdělovaná prostřednictvím hudby na základě 
svých schopností, znalostí i získaných zkušeností 
dešifruje a interpretuje. 

 
 interpretuje hudbu na základě vědomostí a individuálních 

hudebních schopností; vytváří vlastní soudy a preference, 
které dokáže v diskusi obhájit. 

 hudba jako 
organizovaný zvuk – 
hudební dílo – 
hudební objekt, 
hudebně výrazové 
prostředky, hudební 
forma, hudební znak, 
formální struktura a 
sémantika skladby 

 
 hudební nástroje,  
 
 nové technologie v 

hudbě,  
 
 záznam hudby,  
 
 přímá a nepřímá 

komunikace hudby 

VV 
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 hudební styly a žánry, 

funkce hudby – hudba 
a její využití v běžném 
životě, hudba jako 
kulturní statek a jako 
zboží, estetická a 
umělecká hodnota 
hudebního díla, 
hudební průmysl, 
hudba na objednávku 
a možnosti jejího 
zneužití 

 
Přesahy RVP 
ŽIJEME V EVROPĚ 
 
• významní Evropané z českého prostředí:  
• výběrová mozaika evropsky a světově významných reprezentantů kultury pocházejících z území 

Čech, Moravy a českého Slezska 
 
V. ročník – Společný vzdělávací obsah hudebního i výtvarného oboru (integrující téma oborů) 
 
Výstupy Učivo MV 
UMĚLECKÁ TVORBA A KOMUNIKACE 
 
 Žák vědomě uplatňuje tvořivost při vlastních aktivitách a 

chápe ji jako základní faktor rozvoje své osobnosti; 
dokáže objasnit její význam v procesu umělecké tvorby i 
v životě. 

 
 vysvětlí umělecký znakový systém jako systém vnitřně 

diferencovaný a dokáže v něm rozpoznat a nalézt 
umělecké znaky od objevných až po konvenční. 

 
 na příkladech vysvětlí umělecký výraz jako neukončený a 

nedefinitivní ve svém významu; uvědomuje si vztah mezi 
subjektivním obsahem znaku a významem získaným v 
komunikaci. 

 
 uvědomuje si význam osobně založených podnětů na 

vznik estetického prožitku; snaží se odhalit vlastní 
zkušenosti i zkušenosti s uměním, které s jeho vznikem 
souvisejí 

 umělecký proces a 
jeho vývoj – vliv 
uměleckého procesu 
na způsob chápání 
reality; dynamika 
chápání uměleckého 
procesu  

 její osobnostní a 
sociální rozměr; 
znaková podmíněnost 
chápání světa  

 znakové systémy 
jednotlivých druhů 
umění; historické 
proměny pojetí 
uměleckého procesu 
(magický, mytický, 
univerzalistický, 
modernistický a 
postmodernistický, 
pluralitní model 
umění); prezentace 
uměleckého díla 

 role subjektu v 
uměleckém procesu – 
smyslové vnímání a 
jeho rozvoj; 
ředpoklady tvorby, 
interpretace a 
recepce uměleckého 
díla;  

 mimovědomá a 
uvědomělá recepce 
uměleckého díla; 
tvořivá osobnost v roli 
tvůrce, interpreta a 
recipienta 

VV 

 



5.17 Estetická hudební výchova 

  

Přesahy RVP 
UŽIVATELÉ 
 
• co je veřejnost, publikum, občané, uživatelé, konzumenti 
• jak vzniká čtenářská/posluchačská/divácká skupina, 

7.6 Vl. ročník 

 
Vl. ročník – produkce 
 
Výstupy Učivo MV 
 Žák reaguje na hudbu pohybem, ztvárňuje ji úměrně 

svým hudebním schopnostem a pohybovým dispozicím; 
pohyb ve spojení s hudbou využívá k vyjádření vlastních 
představ a pocitů. 

 
 orientuje se v zápise jednoduchých, případně i 

složitějších vokálních, instrumentálních i vokálně-
instrumentálních písní a skladeb; na základě svých 
individuálních hudebních schopností tyto skladby 
realizuje 

 vokální činnosti –
orientace v notovém 
(grafickém) zápisu 
vokálních kompozic, 
improvizace 
jednoduché vokální 
kompozice (předvětí a 
závětí, perioda) 

 
 instrumentální 

činnosti – hra a tvorba 
jednoduchých 
instrumentálních 
kompozic (hudební 
věta, malá písňová 
forma, rondo), 
orientace v notovém a 
grafickém zápise 
instrumentálních 
kompozic, moderní 
hudební nástroje a 
počítač 

 
 hudebně pohybové 

činnosti – pohybové 
etudy, tanec jako 
způsob komunikace 

VV 

 
Přesahy RVP 
SOCIÁLNÍ KOMUNIKACE 
 
• verbální a neverbální komunikace (specifika) 
• co vím o svém komunikačním chování 
• lidská komunikace a jak jí rozumím 
• dovednosti spojené s následujícími kvalitami komunikace a jak je mohu dále rozvíjet: 
• vnímající komunikace (na partnera orientované vnímání, aktivní naslouchání); 
• rozumějící komunikace (porozumění komunikačním signálům v řeči lidského těla i řeči slov ve 

vlastní kultuře i v kontaktu s kulturami jinými); 
 
Vl. ročník – recepce a reflexe 
 
Výstupy Učivo MV 
 Žák se orientuje ve vývoji hudebního umění; uvědomuje 

si rozdílnost hudebního myšlení v jednotlivých etapách, 
rozlišuje hudební slohy podle charakteristických 
hudebních znaků, na základě historických, společenských 
a kulturních kontextů popíše podmínky a okolnosti vzniku 
hudebního díla.  

 
 odliší hudbu podle jejího stylového zařazení, významu a 

 vznik a vývoj hudby – 
hudba vokální a 
instrumentální, 
periodizace 
hudebního vývoje 
(hledisko obecně 
historické, kulturně 
historické, hudebně 

VV 
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funkce, rozpozná vhodnost či nevhodnost využití určité 
hudby v konkrétních situacích. 

 
 uvědomuje si roli hudebního průmyslu v současném 

světě; popíše možnosti využití hudby v „mimohudební“ 
oblasti a je schopen poukázat na příklady jejího 
zneužívání.  

 
 uvědomuje si rozdílnost přístupů jednotlivých lidí k hudbě 

a hudební tvorbě, vnímá hudbu jako způsob prezentace 
vlastních idejí a názorů i idejí, pocitů a názorů ostatních 
lidí a na základě toho je schopen se s hudbou ztotožnit, či 
ji odmítnout. 

 
 upozorní na ty znaky hudební tvorby, které s sebou 

nesou netoleranci, rasismus a xenofobii, a dokáže se od 
takové hudby distancovat 

imanentní), 
charakteristické 
hudební znaky 
jednotlivých slohů, 
průniky, syntézy, 
hledání nových cest 

 
 hudební skladatel a 

interpret,  
 
 interpretace v hudbě, 
  
 umělecký provoz 
 
 hudba jako způsob 

identifikace, 
sebeprezentace a 
druh generační 
výpovědi 

 
 interpretace 

hudebního díla – 
popis hudebního díla 
v rovině významu, 
výrazu a výstavby, 
zařazení díla do 
historického a 
sociálního kontextu, 
hudební dílo jako 
možné poselství, 
vlastní hodnocení 

 
Přesahy RVP 
ŽIJEME V EVROPĚ 
 
• evropské kulturní okruhy 
• evropské kulturní kořeny a hodnoty:  
• křesťanství, demokracie, právo, umění,  
• evropský integrační proces: historické ohlasy,  
• významní Evropané: výběrová mozaika světově významných představitelů evropské kultury;  
• význační Evropané a jejich vliv na českou kulturu 
 
UŽIVATELÉ 
 
• (vědomí síly a významu aktivního přístupu ke všem podnětům) 
• co je veřejnost, publikum, občané, uživatelé, konzumenti 
• jak vzniká čtenářská/posluchačská/divácká skupina, co je cílová skupina 
• média pro vybrané skupiny (pro mládež, pro ženy, pro zájmové skupiny) 
 
VI. ročník – Společný vzdělávací obsah hudebního i výtvarného oboru (integrující téma oborů) 
 
Výstupy Učivo MV 
UMĚLECKÁ TVORBA A KOMUNIKACE 
 
 Žák vysvětlí, jaké předpoklady jsou zapotřebí k recepci 

uměleckého díla a zejména k porozumění uměleckým 
dílům současnosti. 

 
 objasní podstatné rysy magického, mytického, 

univerzalistického, modernistického přístupu k 
uměleckému procesu, dokáže je rozpoznat v současném 
umění a na příkladech vysvětlí posun v jejich obsahu. 

 úloha komunikace v 
uměleckém procesu  

 
 postavení umění ve 

společnosti, jeho 
historické proměny; 

 
 umělecká a 

mimoumělecká 
znakovost;  

VV 
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 objasní podstatné rysy aktuálního (pluralitního, 

postmodernistického) přístupu k uměleckému procesu a 
na základě toho vysvětlí proces vzniku „obecného vkusu“ 
a „estetických norem“. 

 
 dokáže vystihnout nejpodstatnější rysy dnešních proměn 

a na příkladech uvést jejich vliv na proměnu komunikace 
v uměleckém procesu 

 
 umění jako proces 

tvorby nových, 
sociálně dosud 
nezakotvených znaků;  

 
 role umělce v societě;  
 
 publikum a jeho účast 

v uměleckém 
procesu;  

 
 sociální a 

technologické 
proměny dneška 
(nové technologie, 
nové umělecké 
disciplíny a jejich 
obsahy) a jejich vliv 
na úlohu komunikace 
v uměleckém 
procesu; 

 
 subjektivní chápání 

uměleckých hodnot 
ve vztahu k hodnotám 
považovaným za 
společensky 
uznávané 

 
 
Přesahy RVP 
MÉDIA A MEDIÁLNÍ PRODUKCE  
 
• (aktivní pronikání do zázemí veřejné komunikace) 
• vývoj médií od knihtisku po internet,  
• vznik a typy masových médií (tisk, rozhlas, televize) 
• vnější vlivy na chování médií: institucionální (mediální legislativa),  
• lobbying, vlivové agentury, public relations apod. 
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5.17.2 Učební osnovy volitelného / nepovinného předmětu školní sbor a 

orchestr 
 
 
1. Název předmětu, jeho zkratka a základní popis 
 
Školní sbor a orchestr (ŠO) je volitelný předmět navazující na předmět hudební výchova, který je 
určen zejména muzikálním žákům se zájmem o širší hudební praxi. 
 
2. Charakteristika předmětu ŠO 
 
Předmět má za cíl seznámit žáky se základní problematikou skupinové vokální či instrumentální 
hudební praxe a rozšiřovat tak jejich muzikální schopnosti. V předmětu je respektováno vstupní 
zaměření a úroveň každého žáka, které jsou pak rozvíjeny individuálně v rámci celku. Žáci jsou vedeni 
k tomu, aby byli schopni prezentovat získané dovednosti na veřejných koncertech, které jsou 
pořádány jako součást předmětu.  
 
3. Klíčové kompetence v ŠO – viz 5.17.1 
 
4. Výchovné a vzdělávací strategie ŠO – viz 5.17.1 
 
5. Forma výuky ŠO 
 

ročník V VI VII VIII 
hodin týdně / z toho půlených 2 2 2 2 

 
organizace výuky Výuka probíhá ve dvouhodinovém bloku jednou týdně.  

 
organizační formy 
práce 

Vyučovací hodina; ladění nástrojů/rozezpívání, technika hry na nástroj a 
zpěvu, studování a rozbor notové literatury, její nacvičování. 

 
místo realizace Učebna, koncertní akce mimo školu 

 
6. Průřezová témata ŠO – viz 5.17.1  
 
7. Učivo, výstupy, mezipředmětové vazby (MV) 
 
7.1 V. ročník 
 
V. ročník – téma: Vokální činnosti 
 

Výstupy Učivo MV 
 Žák zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě 

a rytmicky přesně 
 žák používá návyky správného zpěvu – dýchání, držení 

těla, výslovnost 
 žák dbá na hlasovou hygienu – učí se převádět melodii 

z nezpěvné do zpěvné polohy 
 žák reprodukuje tóny, zvládá pěveckou reprodukci 

melodie 
 žák reprodukuje rytmické a vokální motivy 
 žák sluchově rozlišuje základní intervaly  
 žák intonuje v durové i mollové tónině  
 žák zpívá podle svých dispozic v jednohlasu a dvojhlasu 
 orientuje se v notovém zápisu melodie 
 čte rytmické schéma 2/4, 3/4, 4/4 taktu 
 zachycuje rytmické schéma písně pomocí grafického 

zápisu 
 získané dovednosti využívá při individuálních i 

společných aktivitách 
 skupinový zpěv 

 písně v jednohlasu i 
dvojhlasu 

 intonační a dechová a 
hlasová cvičení při 
rozezpívání 

 o lidském hlase – 
hlasová hygiena 

 zpíváme v dur i moll 
 zpíváme podle 

notového záznamu 
 rytmická cvičení podle 

schématu 
 harmonická a 

melodická cvičení 

D 
ČJL 
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V. ročník – téma: Instrumentální činnosti 
 

Výstupy Učivo MV 
 Žák podle svých schopností hraje na melodické nástroje 
 žák užívá harmonické nástroje pro doprovody písní 
 orientuje se v notovém zápisu melodie 
 žák reprodukuje rytmické a vokální motivy 
 žák sluchově rozlišuje základní intervaly  
 žák hraje v durové i mollové tónině  
 čte rytmické schéma 2/4, 3/4, 4/4 taktu 
 zachycuje rytmické schéma písně pomocí grafického 

zápisu 
 souhra v orchestru 
 ladění a intonace  
 rytmická souhra 

 Ladění a intonace v 
instrumentální podobě 

 hra z listu 
 souhra v orchestru 
 rytmická cvičení 
 doprovody 

k nacvičovaným 
písním 

 akordické značky 
v doprovodu písní 

D 
ČJL 
TV 
VV 
 

 
7.2. VI. ročník 
 
VI. ročník – téma: Vokální činnosti 
 

Výstupy Učivo MV 
 společné hudební aktivity, sborový zpěv 
 žák zvládá individuální i skupinový zpěv, jednohlas, 

dvojhlas, vícehlas 
 žák se umí orientovat v zápisu melodie 
 žák vnímá souvislosti ve vokálním i rytmickém projevu 
 koncertní vystoupení 

 zpěv písní ve sborové 
podobě – jednohlas, 
vícehlas 

 zdokonalování 
pěveckých návyků 

 seznámení s principy 
harmonie 

D 
ČJL 
TV 
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VI. ročník – téma: Instrumentální činnosti 
 

Výstupy Učivo MV 
 společné hudební aktivity, orchestrální hra 
 individuální i skupinový projev, jednohlas, dvojhlas, 

vícehlas 
 žák se umí orientovat v zápisu melodie 
 žák vnímá souvislosti ve vokálním i rytmickém projevu 
 transpozice do herní polohy, ladění nástrojů 
 koncertní vystoupení 

 doprovody na 
melodické i rytmické 
nástroje 

 improvizace 
 seznámení s principy 

harmonie 
 vlastní rytmická 

cvičení 
 čtení partu z listu 

D 
ČJL 
TV 
VV 

 
 
7.3. VII. ročník 
 
VII. ročník – vokální a instrumentální činnosti 
 
Výstupy Učivo MV 
 Žák využívá svůj individuální pěvecký potenciál při zpěvu, 

vede svůj hlas zněle a přirozeně, správně artikuluje, 
logicky člení frázi a obsah hudebního sdělení 

 žák využívá složitější hudební nástroje při společných 
hudebních aktivitách a přiměřeně svým hudebním 
schopnostem a dovednostem používá hudební nástroje 
jako prostředek sdělování hudebních i nehudebních 
myšlenek a představ (dynamika, frázování, agogika) 

 vokální činnosti – 
kultivace pěveckého a 
hlasového projevu, 
intonační a rytmický 
výcvik, sólový a 
sborový zpěv,  

 
 instrumentální 

činnosti – hra v 
orchestru, souhra, 
kultivace 
instrumentálního 
projevu 

D 
ČJL 
TV 
VV 
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7.4. VlII. ročník 

 
VlII. ročník – vokální a instrumentální činnosti 
 
Výstupy Učivo MV 
 Žák zvládá sborovou reprodukci, intonuje čistě v rámci 

svojí hlasové polohy, zpívá s jistotou ve vícehlasé sazbě 
 Žák zvládá orchestrální reprodukci, intonuje čistě v rámci 

hudebního rozsahu svého nástroje  
 orientuje se v notovém zápisu, ve sborové partituře 
 zvládá intonaci podle grafického notového zápisu 
 reprodukuje rytmické modely podle notového zápisu 
 orientuje se ve struktuře složitějších vokálních, 

instrumentálních i vokálně-instrumentálních skladeb 
 na základě svých individuálních hudebních schopností 

tyto skladby realizuje v kolektivním tělese – sbor, orchestr 

 vokální činnosti 
kultivace pěveckého a 
hlasového projevu, 
intonační a rytmický 
výcvik, sólový a 
sborový zpěv 

 
 instrumentální 

činnosti – hra v 
orchestru, souhra, 
kultivace 
instrumentálního 
projevu 

D 
ČJL 
TV 
VV 
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5.17.3 Učební osnovy volitelného předmětu seminář z hudební výchovy 
 
 
 

1. Název předmětu, jeho zkratka a základní popis 
 
Seminář z hudební výchovy (SHV) je určen studentům oktáv a septim s prohloubeným zájmem 
o dějiny hudby, poučený poslech skladeb i hudební teorii, především těm, kdo chtějí maturovat z HV. 
 
2. Charakteristika předmětu 
 
Cílem semináře je připravit maturanty k maturitní zkoušce a pro ostatní poznat širší spektrum skladeb 
z oblasti vážné hudby poslechem skladeb, převážně s partiturou či jiným notovým materiálem. 
Práce v semináři probíhá formou všestranné přípravy inspirované konkrétními cca 20 skladbami. 
Smyslem je hlouběji pochopit dílo v kontextu dobovém i uměleckém a dále i z hlediska kompozice aj. 
Vyučující probírá (opakuje a doplňuje) témata podle maturitních okruhů, a to z hudebních forem 
(výklad, referáty), dějin hudby (výklad, referáty), teorie (cvičení), probíhají rozbory ukázek (práce s 
partiturou či jiným notovým materiálem). 
Maturanti opakují formou písemných prací. Každý seminarista pro ostatní zpracovává jako referát 
několik hudebních děl a referuje o nich, dále se účastní rozborů a diskusí nad díly ostatními. 
Součástí pro maturanty je i příprava praktického maturitního hudebního výstupu (hra na nástroj). 
Veřejné maturitní přehrávky probíhají v posledním týdnu výuky maturantů. 
 
 
3. Klíčové kompetence v SHV – viz 5.17.1 
 
 
4. Výchovné a vzdělávací strategie – viz 5.17.1 
 
 
5. Forma výuky 
 
 

ročník V VI VII Vlll 
hodin týdně / z toho půlených 0 0 2 2 
 
 

organizace výuky Výuka probíhá ve dvouhodinovém bloku jednou týdně 
skupinu tvoří obvykle 5–20 žáků. 

 
organizační formy 
práce 

Vyučovací hodina; součástí semináře je samostatná příprava referátu a 
výstupů, dále diskuse. 

 
místo realizace Učebna. 
 
 
6. Průřezová témata SHV – viz 5.17.1 
 
7. Učivo, výstupy, mezipředmětové vazby (MV) 
 
7.1 VII. ročník 
 

Výstupy Učivo MV 
 žák se orientuje ve vývoji hudebního umění 
 uvědomuje si rozdílnost hudebního myšlení v jednotlivých 

etapách, rozlišuje hudební slohy podle charakteristických 
hudebních znaků 

 na základě historických, společenských a kulturních 
kontextů popíše podmínky a okolnosti vzniku hudebního 
díla. 

 odliší hudbu podle jejího stylového zařazení. 

 periodizace 
hudebního vývoje 
(hledisko obecně 
historické, kulturně 
historické, hudební) 

 charakteristické 
hudební znaky 

 autoři jednotlivých 

EVV 
ČJL 
D 
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období a slohů 
 

7. 2 VIII. ročník 

 
Výstupy Učivo MV 

 žák charakterizuje a poznává rozdílnost hudebního 
myšlení v jednotlivých etapách 

 rozlišuje hudební slohy podle charakteristických 
hudebních znaků 

 pozná a jednoduše charakterizuje základní hudební formy 
probíraných děl, zařadí je z hlediska dějin hudby (slohu a 
kontextu) 

 čte hudební zápis 
 na konkrétních příkladech popíše specifické prostředky 

hudebního jazyka a objasní jejich funkci. 

 konkrétních cca 20 
skladeb – z hlediska 
hudebních forem, 
historického a 
hudebně slohového 
kontextu, teorie 

 rozbory ukázek (práce 
s partiturou či jiným 
notovým materiálem) 

EVV 
ČJL 
D  
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5.18 Estetická výtvarná výchova – učební osnovy  
 
 
Obsah: 
 
 5.18.1 Učební osnovy povinného předmětu estetická výtvarná výchova 

 5.18.2 Učební osnovy volitelného / nepovinného předmětu seminář z výtvarné 
výchovy 

 5.18.3 Učební osnovy volitelného předmětu filmový seminář 

 

 

5.18.1 Učební osnovy povinného předmětu estetická výtvarná výchova 
 
 

1. Název předmětu, jeho zkratka a základní popis 
 
Estetická výtvarná výchova (EVV) vede žáka k tomu, aby poznal kulturní svět člověka, skrze dějiny 
výtvarného umění. Učí žáky vnímat umění jako prostředek poznávání a komunikace. Vede každého 
jednotlivce jako svobodného jedince, který je schopen uplatnit sebe samotného v procesu tvorby. 
 
 
2. Charakteristika předmětu 
 
Cílem předmětu je seznámit žáky se základními kulturně historickými pojmy a obdobími v dějinách 
výtvarné kultury. Na základě teoretických poznatků vede ke snaze poznat kulturní hodnoty minulosti. 
Otevírá však i cestu pozitivnímu chápání sdělných hodnot výtvarného umění v současnosti. Předmět 
si bere za úkol poskytovat syntézu rozumovou, ale i citovou. Není založen jen na kulturněhistorickém 
přehledu, ale snaží se na základě vlastní tvorby a prožitku s ní spojeném zaujímat a rozvíjet i stránku 
smyslovou. Napomáhá žákům tímto způsobem aktivně uchopit výtvarné dědictví minulosti. 
Cílem předmětu je také prohloubení prožitku z vnímání výtvarného obrazového vyjadřování – tvorby 
jako způsobu seberealizace a komunikace člověka. Vzbudit zájem a rozvíjet všestranně jednotlivce, 
který je schopen výtvarně vidět, prožívat a myslet v kulturně historických souvislostech. 

 
3. Klíčové kompetence v EVV 
 
3.1 Kompetence k učení – žák chce a umí se učit (po celý život),  
v EVV je proto veden 
• k hledání a třídění informací na základě jejich pochopení 
• k samostatnému pozorování a vnímání historických souvislostí a souvislostí vůbec 
• k poznání kulturních epoch, výtvarných směrů s nimi spojených a k chápání výtvarně obrazného 

vyjadřování 
• k propojování poznatků z různých vzdělávacích oblastí. Tím si žák vytváří komplexnější pohled na 

společnost i historické a kulturní jevy. 
• k pozitivní vazbě ke studiu, k informacím, tím žák získá sebedůvěru i pozitivní přístup ke světu i 

k sobě samotnému. 
 

3.2 Kompetence k řešení problémů – žák chápe problémy jako přirozenou součást našeho 
světa a snaží se je řešit (chápe je i jako příležitost),  
v EVV je proto veden 
• k samostatnému úsudku. Získává zkušenost a díky tomu je schopen kreativním způsobem řešit 

problémy a úkoly spojené se studiem.  
• ke sledování vlastních pokroků při zdolávání problému 
• nést odpovědnost za své jednání a rozhodování 
• k tomu, aby se nenechal odradit nezdarem a nalézal sám motivace k vytrvalému pokračování při 

řešení problematiky 
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3.3 Kompetence komunikativní – žák chce a umí se vyjádřit (ústně, písemně, prostřednictvím 
různých technologií či jazyků) i reagovat na vyjádření druhých,  
v EVV je proto veden 
• k tomu, aby dokázal formulovat a kvalitně vyjadřovat myšlenky a názory spojené se zadanými 

úkoly 
• k umění naslouchat druhým  
• k účinné spolupráci s druhými, kdy se sám aktivně zapojuje 
• k tomu, aby rozuměl dané problematice výtvarného vyjadřování. Zná váhu informací a hloubku 

obsahu výtvarných děl 
• k přemýšlení o výtvarných dílech, výtvarných vyjadřováních. Tím se jimi inspiruje a dokáže na ně 

navazovat svojí individuální kreativní činností při řešení studijních úkolů 
 
3.4 Kompetence sociální a personální – žák chce a umí spolupracovat s druhými (i se sebou),  
v EVV je proto veden  
• k tomu, aby dokázal spolupracovat s ostatními, aby pracoval v týmu 
• k chápání potřeby efektivně a tvůrčím způsobem pracovat s druhými  
• k sebehodnocení, k sebereflexi, ale pozitivním způsobem, aby docházelo k rozvoji osobnosti 
• k vědomí osobního talentu a díky tomuto poznání ke snaze rozvíjet svoji vlastní tvůrčí cestu 
• ke snaze svou individualitu kultivovaně pěstovat, a to v duchu rozvoje sebe samého, ale i pro 

rozvoj celého společenství, ve kterém je vědomě zapojen  
• k objektivnímu posouzení příčin a důsledků svého jednání. 
 
3.5 Kompetence občanské – žák chápe cenu a smysl dobrých zákonů, pravidel a tradic a 
dokáže je ctít,  
v EVV je proto veden 
• k respektu a ocenění tradic, k hodnotám našeho kulturního dědictví 
• k zaujímání pozitivního postoje k uměleckým dílům, ale i aktivitám 
• k tomu, aby sám tvůrčím způsobem přistupoval ke světu, rozhodoval se zodpovědně podle 

situace, dokázal se zapojit v problematice a nabídl účinnou pomoc  
 
3.6 Kompetence pracovní – žák je šikovný a dokáže se uplatnit (řídí sám sebe, případně i 
druhé),  
v EVV je proto veden 
• k dodržování vymezených pravidel pro užití nástrojů a vybavení pro potřeby výtvarné výchovy 
• k plnění povinností a závazků a uvědomění si vlastní zodpovědnosti  
• k vědomí přípravy pro vlastní budoucnost, ke kreativnímu rozvíjení svých schopností a myšlení 
 
3.7 Kompetence existenciální – žák ((nejen v případě krize) dokáže (opakovaně) hledat a 
obhajovat smysl své činnosti a existence,  
v EVV je proto veden 
• k samostatné tvůrčí svobodě jedince jako k cestě sebe sama v pozitivním a kultivačním světle 
 
3.8 Kompetence akademické – žák disponuje určitým okruhem znalostí a je si vědom 
souvislostí, které snad představují z hlediska okamžitého praktického využití určitý luxus, ale 
zájem o ně je zdůvodněn kulturně, historicky, duchovně apod.,  
v EVV je proto veden 
• ke smyslu pro kulturu, k vědomé ochraně kulturního dědictví 
 
 
 
4. Výchovné a vzdělávací strategie EVV 
 
Specifické činnosti ve vyučování jsou voleny podle charakteru probíraného tématu a výchovně 
vzdělávacích cílů, jichž je třeba dosáhnout. Jednotlivé skupiny klíčových kompetencí jsou obecně 
rozvíjeny tímto způsobem: 
 

 způsob, jakým jsou kompetence rozvíjeny 
kompetence k učení Učitel využívá metody činnostního a prožitkového charakteru, které 

poskytují žákům osobní zkušenost, umožňují vytvořit si vlastní 
úsudek a přirozeným způsobem ovlivňují jejich postoje a jednání 
(skupinové práce, vlastní prezentace, diskuse nad výtvarnými díly, 
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samotná výtvarná činnost, besedy, řešení problémů apod.). 
kompetence k řešení 
problémů 

Učitel vede žáky k porovnávání odborných názorů, ke komparaci 
různých interpretací a vyjadřování, k porovnávání mediálních 
informací a vlastních zkušeností, k vyvozování optimálních 
praktických postupů, názorů a postojů a k samostatnému pozorování 
a následnému vyhodnocení jevů. Předkládá náměty 
k samostatnému uvažování a řešení s použitím výtvarného 
vyjadřování. (diskuse nad tématem, obhajoba i argumentace nad 
vlastním výtvarným dílem, studium materiálů a následná prezentace 
před skupinou spolužáků apod.). 

kompetence komunikativní Učitel specifickými činnostmi vede žáky k aktivnímu naslouchání, 
k ujasnění svých názorů, postojů. Učí také ke spolupráci s druhými, 
kdy se sám aktivně zapojuje a dokáže své názory a postoje jasně 
formulovat, vysvětlovat s vědomím cíle zadaného úkolu.  

kompetence sociální  
a personální 

Učitel předkládá a navozuje situace, které vedou k vědomí 
jedinečnosti a odlišnosti každého člověka, k objevení sebe sama, ke 
zdravému sebevědomí a k vlastní kultivaci, k tvůrčí svobodě jedince, 
a ke vzájemnému respektu a prosociálnímu jednání. 

kompetence občanské Učitel nabízí příležitosti a témata k pochopení práv a povinností 
jednotlivce ve společnosti a etiky jednání v různých oblastech života 
– předkládá modelové situace k prokázání praktických dovedností, 
k poznání a pochopení kořenů evropské civilizace a kultury. 

kompetence pracovní Učitel pomocí specifických činností (zážitková pedagogika, 
skupinové práce i individuální projekty), pomocí metod kritického 
myšlení apod. pomáhá žákovi objevit vlastní invenci, tvořivost a 
schopnosti, a tím směrovat jednotlivce pro pozitivní přístup k sobě 
samotnému i ke své budoucnosti. 

kompetence existenciální Učitel vede k samostatnosti, chápe individualitu žáka a posiluje jeho 
tvůrčí schopnosti, neboť vedou k posílení jeho individuality, a 
kreativním způsobem tak zhodnocuje všestranné formování jedince.  

kompetence akademické Učitel posiluje v žácích vědomí kultivace osobnosti na základě 
poznatků hlubokého významu dějin výtvarné kultury, které jsou 
neodmyslitelnou součástí světa člověka v jejich významové hloubce 
a dopadu na společnost. 
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5. Forma výuky 
 

ročník I II III IV 
hodin týdně / z toho půlených 2 /2 1/1 1/1 1/1 
 

ročník V VI VII VIII 
hodin týdně / z toho půlených 1/1 1/1 0 0 
 

organizace výuky Třídy jsou rozděleny na poloviny podle dalších rozvrhových možností. Výuka 
v jednotlivé třídě je realizována jedním vyučujícím. 

 
organizační formy 
práce 

Vyučovací hodiny; školní výstavy, vypsané soutěže, návštěvy galerií, 
projekty, besedy, práce pro propagaci školních aktivit, instalace výstav 

 
místo realizace Učebna, školní kaple, keramická dílna, galerie, muzea a jiné instituce. 

 

 

6. Průřezová témata 
 
6.1 Osobnostní a sociální výchova – „rozumím sám sobě a umím toho využít k prospěchu 
svému i druhých“ 
Tematické okruhy integrované v EVV jsou 
• rozvoj schopností poznávání  
• psychohygiena 
• kreativita  

 
6.2 Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech – „jsem Čech a zároveň 
Evropan a znám přínos i rizika globalizace“ 
Tematické okruhy integrované v EVV jsou 
• Evropa a svět nás zajímá 
 
6.3 Multikulturní výchova – „mnohost kultur je prostředek vzájemného obohacení a rasová, 
náboženská atd. intolerance je s demokracií neslučitelná“ 
Tematické okruhy integrované v EVV jsou  
• kulturní diference 
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7. Učivo, výstupy, mezipředmětové vazby (MV) 
 
7.1 I. ročník 
 
I. ročník – téma: Pravěké umění 
 

Výstupy Učivo MV 
 umí interpretovat umělecká vizuálně obrazná vyjádření 

období prehistorického 
 chápe komunikační i významový obsah výtvarného 

jazyka 
 seznámí se s prvotními znaky a stylizacemi vizuálně 

obrazného vyjadřování a následně jim porozumí 

 výklad a osvojení 
světa, prvotní otisky  

 umění jako 
komunikace a vztah 
ke světu 

 otisk, znak, obraz, 
symbol 

D 

 
I. ročník – téma: Starověk 
 

Výstupy Učivo MV 
 rozpozná historické souvislosti vyspělého starověku 
 rozumí obrazným vyjádřením v souvislosti 

s náboženstvím a kulturou dané oblasti a umí je 
interpretovat 

 kultura starověkých 
států – Mezopotámie, 
Egypt 

 písmo, znak, 
hieroglyfy, koncepční 
realismus 

 

ČJL 
D 
 

 
I. ročník – téma: Řecko, Řím 
 

Výstupy Učivo MV 
 chápe antiku jako základ evropské vzdělanosti a kultury 
 chápe antickou kulturu jako kořen a zdroj evropské 

civilizace 
 umí se orientovat v oblasti architektury a sochařství i 

užitého umění v daných obdobích 
 nalézá vhodnou výtvarnou formu pro prezentaci obsahu 
 

 člověk a lidské 
měřítko 

 poznání zákonitostí 
skutečného světa – 
anatomie 
v sochařství, 
perspektiva na 
freskách z Pompejí, 
z římských vil 

 antická mytologie - 
zdroj inspirace a 
námětů 

CJL 
D 
SV 

7. 2 II. ročník 

II. ročník – téma: Raně křesťanské umění 

 
Výstupy Učivo MV 

 zná historické souvislosti vzniku křesťanství v Evropě 
 rozumí vlivu křesťanství na evropskou kulturu 
 rozumí křesťanským symbolům, předmětům a jiným 

skutečnostem spojeným se šířením křesťanství 

 vznik křesťanství, jeho 
hodnoty a způsob 
šíření 

 způsoby prvotního 
křesťanského 
vyjadřování – symbol, 
mozaika, bazilika… 

D 
NN 
 

II. ročník – téma: Středověk – románské umění, gotika 

 
Výstupy Učivo MV 

 zdůvodní výtvarné vyjadřování středověku jako 
prostředek vyznání víry a setkání s Bohem 

 chápe obsah, historické a kulturní souvislosti tohoto 

 šíření křesťanství a 
jeho obraz ve 
výtvarném 

D 
NN 
HV 
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období, orientuje se v jednotlivých prvcích tehdejší kultury vyjadřování 
středověku, vývoj 
křesťanských 
církevních staveb  

 křesťanské náměty 
 pojmy spojené 

s technikou 
zpracování 
výtvarného 
vyjadřování, 
architektura, 
sochařství, knižní 
malba 

 

II. ročník – téma: Novověk – renesance v Itálii, Zaalpská renesance 

 
Výstupy Učivo MV 

 chápe návrat k antickým kořenům, hledání zákonitostí 
v samotném pozorování a studiu přírody  

 vysvětlí všestrannost „renesančního člověka“ 
 vybere a použije různé výrazové prostředky pro 

zachycení jevů a procesů světa kolem nás 

 pojem renesance 
 renesanční osobnosti 
 pozorování přírody,  
 perspektiva, studijní 

zobrazování 
pozorované 
skutečnosti 

 

ČJL 
D 
HV 
 
 
 

 
II. ročník – téma: Manýrismus 
 

Výstupy Učivo MV 
 orientuje se v přechodovém období od pozdní renesance 

k baroku 
 vysvětlí pojem manýrismus a uvede příklady 
 dokáže pracovat s prvky vizuálně obrazného vyjádření a 

měnit jejich formu a tvar 
 

 osobnost El Greca 
 abstrahování pojmu 

na jiné výtvarné 
deformace vrcholných 
období 

 práce s liniemi, tvary, 
objemy a proporcemi 
– jejich obměny a 
variace  

D 
HV 
 

7. 3 III. ročník 

 
III. ročník – téma: Baroko, Rokoko 
 

Výstupy Učivo MV 
 zná a chápe historické souvislosti této epochy 
 rozpozná charakteristické prvky výtvarného vyjadřování 

v oblasti architektury, malby a sochařství 
 chápe barokní styl jako významný prvek kulturního 

dědictví naší země 
 umí porozumět prvkům komunikačního obsahu – umění 

je výrazem, emocí, představou víry 
 dokáže uplatňovat subjektivitu ve výtvarném díle 

 setkání s obdobím 
baroka 

 prezentace 
výtvarných umělců ve 
světě i v českých 
zemích 

 využití výtvarných 
technik pro vyjádření 
emocí a osobních 
představ 

 dynamika a osobitost 
projevu 

ČJL 
D 
NN 
HV 

 
III. ročník – téma: Klasicismus 
 

Výstupy Učivo MV 
 Orientuje se v období, chápe vyústění barokních tendencí  rozdíly klasicizujících D 
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v klasicismus 
 umí porovnávat na konkrétních příkladech různé 

interpretace výtvarného vyjadřování 
 umí je uspořádat a klást do vzájemných vazeb a vztahů 
 

tendencí a 
dynamizujícího baroka 

 do umění postupuje 
racionalismus a kázeň 

 proměna obrazného 
vyjadřování, kontrasty 
dynamického a 
statického vizuálního 
uspořádání 

ČJL 
HV 

 
7.4 IV. ročník 
 
IV. ročník – téma: Romantismus + historismus 
 

Výstupy Učivo MV 
 rozlišuje hledisko emocionální, fantazijní i symbolické 
 akceptuje různé přístupy k vizuálně obraznému 

vyjadřování 
 samostatně tato hlediska uplatňuje ve výtvarných úkolech  

 romantismus a 
romantizující 
tendence 

 abstrahování pojmu – 
co je romantické, 
romantizující, 
návaznost na 
literaturu 

D 
ČJL 
 

 
IV. ročník – téma: Realismus 
 

Výstupy Učivo MV 
 chápe historické souvislosti 
 popíše specifické tendence na našem území, historismus 
 porozumí dobové interpretaci uměleckých děl 
 

 poznatky o tvůrčí 
metodě realismu, 
nabývání obsahu  

 specifické podmínky u 
nás – generace 
Národního divadla 

D 
HV 
ČJL 
 

 
IV. ročník – téma: Impresionismus 
 

Výstupy Učivo MV 
 rozumí tomu, v čem se změnilo výtvarné vidění a 

vyjadřování od dosavadních historických epoch 
 vyzná se v interpretaci výtvarných směrů a v jejich 

odkazu k modernímu výtvarnému umění 
 umí porozumět snahám post impresionistů 
 porovnává vybraná Česká a Evropská díla s důrazem na 

shody, rozdíly a případné vlivy ve formě a obsahu 
 chápe podstatu prvků moderního umění, které vzniklo 

díky odpoutání od akademických tendencí 

 odklon 
k subjektivnímu 
výtvarnému 
zpracování 

 uplatnění výrazně 
silného osobitého 
vidění, nová technika  

 zachycení dojmu a 
okamžiku 

 časový prvek ve 
výtvarném zpracování 

D 
ČJL 
HV 

 
IV. ročník – téma: Postimpresionismus - pointilismus 
 

Výstupy Učivo MV 
 Analyzuje vybrané umělecké dílo, popíše ho a porovnává 

s ostatními díly postimpresionistů 
 objasní kulturně historické souvislosti uměleckých směrů 
 

 poznatky o tvůrčí 
metodě realismu, 
nabývání obsahu  

D 
ČJL 
 

 
IV. ročník – téma: Secese a symbolismus 
 

Výstupy Učivo MV 
 dokáže rozeznat a popsat znaky  
 porovnává vliv postimpresionistů na další vývoj v umění 

 poznatky o tvůrčí 
metodě realismu, 

D 
ČJL 
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období secese a symbolismu nabývání obsahu  
 specifické podmínky u 

nás – generace 
Národního divadla 

HV 
 

 
 
7.5 V. ročník 
 
V. ročník – téma: Fauvismus 
 

Výstupy Učivo MV 
 definuje pojmy základní a komplementární (podvojné) 

barvy 
 rozlišuje umělecké směry: impresionismus, 

postimpresionismus, fauvismus 
 popíše hlavní znaky a rozpozná je 
 při vlastní tvorbě uplatňuje a aplikuje rozpoznané 

charakteristické principy fauvismu 
 charakterizuje tvorbu H. Mattise 
 

 Fauvismus – H. Mattis 
 Teorie barev – 

Goethův barevný kruh 
 Technika temperové 

malby 

D 
 
 

 
V. ročník – téma: Kubismus a Expresionismus 
 

Výstupy Učivo MV 
 shrne hlavní principy kubistického umění, interpretuje 

umělecká díla 
 porovná příklady kubistických děl 
 rozlišuje hlavní znaky a uvede inspirační zdroje kubismu i 

expresionismu 
 popíše hlavní znaky expresionismu a rozpozná jejich 

ukázky 
 rozlišuje umělecké směry (symbolismus, impresionismus, 

secese, fauvismus, kubismus, expresionismus) 

 Kubismus – P. 
Picasso 

 rozlišení fáze kubismu 
 Český kubismus a  

kuboexpresionismus 
 Expresionismus – 

Munch 
 Kombinovaná 

technika 
 

D 
ČJL 
 

 
V. ročník – téma: Futurismus 
 

Výstupy Učivo MV 
 rozpozná charakteristické znaky futurismu 
 zná vliv společenských kontextů a jejich proměn na 

interpretaci obsahu výtvarného díla 
  

 Futurismus 
 

D 
 
 

 
V. ročník – téma: Dadaismus 
 

Výstupy Učivo MV 
 zapojuje fantazii a volí vhodné prostředky k vyjádření své 

představy (koláže) 
 vědomě uplatňuje tvořivost a náhodu jako její součást při 

vlastních aktivitách 
 dokáže objasnit význam náhody v procesu umělecké 

tvorby 
 na příkladech uvádí, jakým způsobem se přehodnotil 

vztah k umění a pojem umění 
 

 
 

 Dadaismus  
 M. Duchamp 
 princip náhody 
 vývoj uměleckých 

vyjadřovacích 
prostředků 

 objekt v nových 
souvislostech 
 

D 
 
 

 
V. ročník – téma: Surrealismus 
 

Výstupy Učivo MV 
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 rozpoznává příklady děl surrealismu 
 samostatně experimentuje s různými vizuálně obrazovými 

prostředky a chápe tvůrčí potenciál podvědomí 
 použije charakteristickou symboliku surrealismu 
 

 Téma snů -tvorba 
koláží 

 Svět – Dalí, Miró, 
Ernst 

 Český – Štýrský, 
Toyen 

D  
ČJL 
 
 

 
V. ročník – téma: Abstrakce, Op-art 
 

Výstupy Učivo MV 
 rozlišuje matematicky přesnou geometrickou abstrakci 

vyvolávající dojmy objemu, hloubky a pohybu od citově 
zabarvené nefigurativní tvorby 

 je schopen tvořit v obou těchto rovinách a rozpoznat je v 
uměleckých dílech 

 při práci student zapojuje vlastní fantazii a volí vhodné 
prostředky pro vyjádření své představy 

 

 Pojem abstrakce  
 Lyrická abstrakce, 

Informel 
 Akční malba 
 Geometrická 

abstrakce 
 Op – art 
 Osvobození obrazu 

od viditelného, 
figurace a nefigurace 

D 
 
 

 
7.6 VI. ročník 
 
VI. ročník – téma: Pop-art, Konceptuální umění 
 

Výstupy Učivo MV 
 rozpozná styl a chápe jeho místo a význam ve smyslu 

vývoje umění  
 chápe vznik a uplatnění populárního symbolu a sám jej 

užívá ve vlastní tvorbě 
 uvědomuje si vztah mezi subjektivním obsahem znaku a 

významem získaným v komunikaci 
 rozumí pojmům koncept, happaning a preformance  
 

 poznatky o době 
vzniku 

 seznámení se s vlivy 
prostředí, vliv 
reklamy, masovost 

 osobnost – A.Warhol 
 konceptuální umění – 

umění v hlavě 
 akce 

D 
 
 

 
VI. ročník – téma: Kynetické umění, Land-art  
 

Výstupy Učivo MV 
 Vytvoří objekt v krajině či mobil z přírodních materiálů 

(větve, kameny, písek apod.) v kombinaci s jinými 
materiály (dráty, papíry, látky apod.)  

 objasní roli autora a příjemce při utváření obsahu a 
komunikačního účinku instalace v krajině 

 diskutuje nad díly, která ho zaujala na výstavě, posoudí, 
porovnává a dá do souvislostí s díly známými  

 

 Mobily 
 A. Calder, P. Nikl 
 Prostorová tvorba, 

tvorba v plenéru 
 stopy člověka v 

krajině 
 návštěvy výstav 

D, 
Ekologie 
 
 

 
VI. ročník – téma: Nová média, instalace, soudobá umělecká scéna 
 

Výstupy Učivo MV 
 vytvoří dekoraci na chodbu školy apod. z materiálu 

převážně papírového (např. kašírování) 
 v kolektivní spolupráci pracuje s obrazem, (fotografií, 

zvukem) v počítačovém programu a vytvořit krátkou 
animaci, video 

 při tvorbě uplatňuje svůj názor a osobní prožitky 
 objasní podstatné rysy aktuálního přístupu k uměleckému 

procesu 

 Prostorová tvorba 
 obraz, zvuk, světlo, 

video 
 návštěvy výstav 

soudobého umění 

D,  
IVT 
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5.18.2 Učební osnovy volitelného / nepovinného předmětu seminář 

z výtvarné výchovy  
 
 

5.18.1 Název předmětu, jeho zkratka a základní popis 
 
Seminář z výtvarné výchovy SVV– je volitelný předmět, navazující na předmět estetická výtvarná 
výchova. Je určený pro žáky, kteří prohlubují dosavadní praktické dovednosti (výtvarné techniky) i 
teoretické znalosti (dějiny umění a jeho současnost). Znalosti ze semináře jsou součástí profilové 
maturity z předmětu výtvarná výchova. 
 
2. Charakteristika předmětu SVV 
 
Cílem předmětu je seznámit žáky jednak s novými výtvarnými technikami a prohloubit jejich 
dovednosti z oblasti kresby, malby, grafiky a sochařství, jednak se základními kulturně historickými 
pojmy a obdobími v dějinách výtvarné kultury. Na základě teoretických poznatků vede ke snaze 
poznat kulturní hodnoty minulosti. 
Otevírá však i cestu pozitivnímu chápání sdělných hodnot výtvarného umění v současnosti. Předmět 
si bere za úkol poskytovat syntézu rozumovou, ale i citovou. Není založen jen na kulturněhistorickém 
přehledu, ale snaží se na základě vlastní tvorby a prožitku s ní spojeném zaujímat a rozvíjet i stránku 
smyslovou. Napomáhá žákům tímto způsobem aktivně uchopit výtvarné dědictví minulosti. 
Cílem předmětu je také prohloubení prožitku z vnímání výtvarného obrazového vyjadřování – tvorby 
jako způsobu seberealizace a komunikace člověka. Vzbudit zájem a rozvíjet všestranně jednotlivce, 
který je schopen výtvarně vidět, prožívat a myslet v kulturně historických souvislostech. 

 
3. Klíčové kompetence v SVV – viz 5.18.1 
 
4. Výchovné a vzdělávací strategie SVV viz 5.18.1 
 
5. Forma výuky SVV 
 

ročník V VI VII VIII 
hodin týdně / z toho půlených 2 2 2 2 
 

organizace výuky Výuka probíhá ve dvouhodinovém bloku jednou týdně, skupinu tvoří 5–20 
žáků.  

 
organizační formy 
práce 

Ve vyučovacích hodinách se střídají praktické bloky, kdy je procvičována 
určitá výtvarná technika, teoretické bloky (dějiny umění), návštěvy aktuálních 
výstav a galerií, účast ve vypsaných soutěžích, projekty, besedy, práce pro 
propagaci školních aktivit, instalace výstav. 

 
místo realizace Učebna, školní kaple, keramická dílna, galerie, muzea a jiné instituce. 

 

6. Průřezová témata viz EVV 5.18.1 
 
7. Učivo, výstupy, mezipředmětové vazby (MV) 
 
V. ročník – téma: Prohloubení výtvarných technik 
 

Výstupy Učivo MV 
 umí interpretovat umělecká díla  
 chápe komunikační i významový obsah výtvarného 

jazyka 
 

 umění jako 
komunikace a vztah 
ke světu 

 základy výtvarných 
technik 

ČJL 
VV 
HV 

Výstupy Učivo MV 
 vybere a použije různé výrazové prostředky pro 

zachycení jevů a procesů světa kolem nás 
 

 člověk a lidské 
měřítko 

 kresba podle fantazie 

CJL 
VV 
HV 
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 pozorování přírody, 
perspektiva, studijní 
zobrazování 
pozorované 
skutečnosti 

 

 
 

 
 
VI. ročník – téma: Výtvarné techniky v návaznosti na soudobé trendy v umění 
 

Výstupy Učivo MV 
 dokáže uplatňovat subjektivitu ve výtvarném díle 
 umí porovnávat na konkrétních příkladech různé 

interpretace výtvarného vyjadřování 
 umí je uspořádat a klást do vzájemných vazeb a vztahů 

 využití výtvarných 
technik pro vyjádření 
emocí a osobních 
představ 

 

ČJL 
VV 
HV 

 
 

Výstupy Učivo MV 
 dokáže interpretovat díla současného umění 
 v návaznosti na současné umění se pak dokáže 

inspirovat a tvořit samostatně a nezávisle 

 myšlenka a koncepce 
zdrojem inspirace 

 návštěvy výstav 
soudobého umění 

VV 
ČJL 
HV 

 
 
VII. ročník – téma: Orientace v dějinách umění, chápání tvůrčích principů s ohledem na kulturní 
epochy 
 

Výstupy Učivo MV 
 umí interpretovat umělecká vizuálně obrazná vyjádření  
 chápe komunikační i významový obsah výtvarného 

jazyka 
 rozumí obrazným vyjádřením v souvislosti 

s náboženstvím a kulturou dané oblasti a umí je 
interpretovat 

 

 výklad a osvojení  
 umění jako 

komunikace a vztah 
ke světu 

 otisk, znak, obraz, 
symbol 

D 

 
 

Výstupy Učivo MV 
 umí se orientovat v oblasti architektury a sochařství i 

užitého umění v daných obdobích 
 nalézá vhodnou výtvarnou formu pro prezentaci obsah 
 rozumí vlivu křesťanství na evropskou kulturu 
 vybere a použije různé výrazové prostředky pro 

zachycení jevů a procesů světa kolem nás 
 umí porozumět prvkům komunikačního obsahu – umění 

je výrazem, emocí, představou víry 
 

 člověk a lidské 
měřítko 

 poznání zákonitostí 
skutečného světa – 
anatomie 
v sochařství, 

 vznik křesťanství, jeho 
hodnoty a způsob 
šíření 

 pozorování přírody, 
perspektiva, studijní 
zobrazování 
pozorované 
skutečnosti 

 

CJL 
D 
S 
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VIII. ročník – téma: Orientace v dějinách umění, chápání tvůrčích principů v současném světě 
 

Výstupy Učivo MV 
 dokáže uplatňovat subjektivitu ve výtvarném díle 
 umí porovnávat na konkrétních příkladech různé 

interpretace výtvarného vyjadřování 
 umí je uspořádat a klást do vzájemných vazeb a vztahů 

 využití výtvarných 
technik pro vyjádření 
emocí a osobních 
představ 

 

ČJL 
D 
NN 
HV 

 
 

Výstupy Učivo MV 
 Orientuje se v historických období  
 umí porovnávat na konkrétních příkladech různé 

interpretace výtvarného vyjadřování 
 umí je uspořádat a klást do vzájemných vazeb a vztahů 
 rozlišuje hledisko emocionální, fantazijní i symbolické 
 porozumí dobové interpretaci uměleckých děl 
 rozumí tomu, v čem se změnilo výtvarné vidění a 

vyjadřování od dosavadních historických epoch 
 orientuje se v moderních avantgardních směrech 
 zná vliv společenských kontextů a jejich proměn na 

interpretaci obsahu výtvarného díla 
 objasní roli autora a příjemce při utváření obsahu a 

komunikačního účinku instalace  

 proměna obrazného 
vyjadřování, kontrasty 
dynamického a 
statického vizuálního 
uspořádání 

 uplatnění výrazně 
silného osobitého 
vidění, nová technika 

 zachycení dojmu a 
okamžiku, časový 
prvek ve výtvarném 
zpracování 

 myšlenka a koncepce 
zdrojem inspirace 

 návštěvy výstav 
soudobého umění 

D 
ČJL 
HV 
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5.18.3 Učební osnovy volitelného předmětu filmový seminář 
 
 

1. Název předmětu, jeho zkratka a základní popis 
 
Filmový seminář SVF– je volitelný předmět, navazující na předmět estetická výtvarná výchova. Je 
určený pro žáky, kteří rozšiřují své povědomí o filmové historii, uměleckém filmu, s přesahy do jiných 
uměleckých žánrů. 
 
 
2. Charakteristika předmětu SVF 
 
Cílem předmětu je seznámit žáky se základními pojmy a obdobími v dějinách filmového umění. Na 
základě teoretických poznatků vede ke snaze poznat kulturní hodnoty minulosti. 
Otevírá však i cestu pozitivnímu chápání sdělných hodnot filmového umění v současnosti. Předmět 
chce nahlédnout do filmové historie, naučit studenty poznávat jednotlivé styly, kterými film prošel. Na 
základě přehledu pak vést studenty k estetickému a citovému prožitku.  
Cílem předmětu je získat základy vnímání a interpretování filmového díla, rozšíření znalostí o dějinách 
i současnosti českého a světového filmu, rozšíření kulturního obzoru. 

 
3. Klíčové kompetence v SVF – viz 5.18.1 
 
 
4. Výchovné a vzdělávací strategie SVF viz 5.18.1 
 
5. Forma výuky SVF 
 
 

ročník V VI VII VIII 
hodin týdně / z toho půlených - 2 2 - 
 

organizace výuky Výuka probíhá ve dvouhodinovém bloku jednou týdně, skupinu tvoří 5–15 
žáků.  

 
organizační formy 
práce 

Vyučovací hodiny, střídají se vždy v týdnech po sobě dvouhodinové bloky s 
teoretických poznatků z dějin filmu a filmových projekcí. Součástí hodin jsou 
besedy, reflexe, hodnocení. 

 
místo realizace Učebna, filmový klub, kina a jiné instituce. 

 

 

6. Průřezová témata viz EVV 5.18.1 
 
 
7. Učivo, výstupy, mezipředmětové vazby (MV) 
 
7.1 I. ročník 
 
VI. ročník – téma: Orientace v dějinách filmu, základní pojmy z teorie 
 

Výstupy Učivo MV 
 umí interpretovat filmové dílo  
 chápe komunikační i významový obsah filmového jazyka 

 

 výklad a osvojení 
základních pojmů 
z filmové teorie 
 

D, VV, 
ČJL, HV 

 
 
 

Výstupy Učivo MV 
 umí se orientovat v oblasti němého filmu, filmové  avantgardní a CJL 
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grotesky 
 umí rozeznávat jednotlivé avantgardní směry ve filmu 

v návaznosti na výtvarné umění 
 rozumí pojmu nová vlna ve filmové historie a její dopad 

na další vývoj filmu 
 umí diskutovat o filmu, o jeho přednostech i nedostatcích 

 

umělecké směry 
 pojem nová vlna 
 režiséři nové vlny u 

nás i ve světě 
 návštěvy artových kin 

D 
VV 

 
 
VII. ročník – téma: Orientace v dějinách filmu, filmová řeč, pojmy z teorie 
 
 

Výstupy Učivo MV 
 umí interpretovat filmové dílo  
 chápe komunikační i významový obsah filmového jazyka 

 

 pojmy z teorie filmu 
 hlavní proudy světové 

kinematografie 

ČJL 
D 
HV 
VV 

 
 
 

Výstupy Učivo MV 
 Orientuje v historických obdobích filmu 
 umí porovnávat na konkrétních příkladech různé 

interpretace filmového vyjadřování 
 umí smysluplně hodnotit filmové dílo, jeho umělecké 

prostředky 
 umí diskutovat o filmu, o jeho přednostech i nedostatcích 

 nové tendence ve 
filmu, role scénáristů, 
dramaturgů 

 umělecké prostředky 
použité ve filmu 

 návštěvy artových kin 

D 
ČJL 
HV 
VV 
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5.19 Tělesná výchova – učební osnovy 
 
 
Obsah: 
 
 5.19.1 Učební osnovy povinného předmětu tělesná výchova 

 

 

5.19.1 Učební osnovy povinného předmětu tělesná výchova 
 
 

1. Název předmětu, jeho zkratka a základní popis 
 
Tělesná výchova (TV) představuje nejdůležitější formu pohybového učení žáků. Je hlavním zdrojem 
poznatků, organizačních návyků, pohybových činností pro zdravotně zaměřené, rekreační i sportovní 
využití pohybu v režimu školy i mimo ni. 
 
  
2. Charakteristika předmětu 
 
Cílem předmětu je vybudovat u žáků pozitivní vztah k pravidelným pohybovým aktivitám ve vlastním 
denním režimu jako k přirozené a nezbytné součásti zdravého životního stylu moderního člověka. 
Předmět chce poskytnout nabídku v orientaci v základních otázkách vlivu pohybových aktivit na 
tělesné a duševní zdraví. Chce vést žáky k zvládnutí základních organizačních, hygienických a 
bezpečnostních zásad pro provádění vhodné a bezpečné pohybové činnosti. Chce ukazovat žákům 
umění kladného prožívání pohybové činnosti a naučit je využívat ji k překonání aktuálních negativních 
tělesných a duševních stavů i jako prostředek dlouhodobější zdravotní prevence. Je důležité 
nezapomenout ani na sociální vztahy a role ve sportu i pohybových aktivitách a využít je k vytváření 
hodnotných mezilidských vztahů. 
 
 
3. Klíčové kompetence v TV 
 
3.1 Kompetence k učení – žák chce a umí se učit (po celý život),  
v TV je proto veden 
• k plánování a organizování pracovních činností, které využívá jako prostředku pro seberealizaci 
• k efektivnímu využívání, získávání a zpracovávání informací 
• ke kritickému přístupu ke zdrojům informací  
• ke kritickému hodnocení své práce a k čerpání poučení se z vlastních chyb 

  
3.2 Kompetence k řešení problémů – žák chápe problémy jako přirozenou součást našeho 
světa a snaží se je řešit (chápe je i jako příležitost),  
v TV je proto veden 
• k rozpoznávání situací a problémů ve škole i mimo ni a k promýšlení způsobů řešení s využitím 

vlastního úsudku a zkušeností. 
• k vyhledávání informací vhodných k řešení problému, nenechá se odradit a hledá konečné řešení 

problému. 
• ke kritickému myšlení, rozvážnému zhodnocení kladů a záporů jednotlivých variant řešení, včetně 

posouzení jejich rizik a důsledků 
• k uplatňování vhodných metod a dříve získaných vědomostí a zkušeností 

 
3.3 Kompetence komunikativní – žák chce a umí se vyjádřit (ústně, písemně, prostřednictvím 
různých technologií či jazyků) i reagovat na vyjádření druhých,  
v TV je proto veden 
• k naslouchání druhým lidem, účinnému zapojení do diskuse a kritickému posouzení argumentů 

druhé strany; 
• k logickému uspořádání ústního projevu a argumentaci a k používání správných odborných 

termínů 
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• k využití získané komunikační dovednosti k vytváření vztahů potřebných ke kvalitní spolupráci a 
soužití s ostatními 

• k prezentaci své práce před známým i neznámým publikem vhodným způsobem 
• k pochopení různých komunikačních situací, k věcné argumentaci a ve sporných situacích 

pomáhá dosáhnout porozumění 
 
 

3.4 Kompetence sociální a personální – žák chce a umí spolupracovat s druhými (i se sebou),  
v TV je proto veden  
• k účinné sebereflexi po posouzení svých duševních a fyzických možností 
• k utváření klidné a příjemné atmosféry v týmu na základě úcty, ohleduplnosti, tolerance a empatie 
• k odpovědnému vztahu k vlastnímu zdraví a k zdraví druhých 
• k sebedůvěře a sebeúctě 
• k rozhodování se na základě vlastního úsudku  
 
 
3.5 Kompetence občanské – žák chápe cenu a smysl dobrých zákonů, pravidel a tradic a 
dokáže je ctít,  
v TV je proto veden 
• k respektování a vážení si druhých, uvědomuje si povinnost postavit se proti fyzickému a 

psychickému násilí 
• k uvědomování si svých práv i povinností 
• k poskytnutí pomoci v krizových situacích i situacích ohrožujících zdraví a život člověka. 
• k respektování naší tradice a projevuje pozitivní postoj ke sportovním aktivitám. 
• k respektování kvalitního životního prostředí a ochrany zdraví. 

 
3.6 Kompetence k podnikavosti – žák je šikovný a dokáže se uplatnit (řídí sám sebe, případně i 
druhé),  
v TV je proto veden 
• k dalšímu vzdělávání a budoucímu profesnímu zaměření 
• k ochraně svého zdraví i zdraví druhých 
• ke kritickému hodnocení rizik souvisejících s rozhodováním v reálném životě 

 
 
3.7 Kompetence existenciální – žák (nejen v případě krize) dokáže (opakovaně) hledat a 
obhajovat smysl své činnosti a existence,  
v TV je proto veden 
• k vnímání živé i neživé přírody jako nedílného celku; 
• k nezištnému předávání svých teoretických i praktických znalostí i zkušeností k ochraně životního 

prostředí všude tam, kde vidí jejich potřebu;  
• k vytváření dovednosti správného chování v konkrétních situacích ohrožujících zdraví, životy  
•  i majetek nejen svůj a svých bližních, ale i ostatních občanů; 
 
3.8 Kompetence akademické – žák disponuje určitým okruhem znalostí a je si vědom 
souvislostí, které snad představují z hlediska okamžitého praktického využití určitý luxus, ale 
zájem o ně je zdůvodněn kulturně, historicky, duchovně apod.,  
v TV je proto veden 
• k poznávání závislosti člověka na přírodních zdrojích a vlivů lidské činnosti na životní prostředí; 
• na základě dosud získaných všeobecných znalostí k hodnocení vlivů lidské činnosti na životní 

prostření; 
• k pocitu odpovědnosti každého jednotlivce za kvalitu životního prostředí a tím i života budoucích 

generací;  
• k hodnocení informací v širších souvislostech 
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4. Výchovné a vzdělávací strategie TV 
 
Specifické činnosti ve vyučování jsou voleny podle věku a charakteru probíraného tématu a výchovně 
vzdělávacích cílů, jichž je třeba dosáhnout. Jednotlivé skupiny klíčových kompetencí jsou obecně 
rozvíjeny tímto způsobem: 
 

 způsob, jakým jsou kompetence rozvíjeny 
kompetence k učení Učitel zadává úkoly, při kterých žák cíleně třídí informace, 

systematizuje a třídí získané poznatky a dovednosti a dává je do 
souvislostí. 
Učitel využívá metody činnostního charakteru za účelem získání 
nové pohybové dovednosti a dává žákům možnost samostatné či 
skupinové prezentace výsledků své práce či jejich kritického 
zhodnocení. 

kompetence k řešení 
problémů 

Učitel předkládá různé problémové situace související s učivem, 
předkládá ukázky vedoucí k řešení problému a připravuje situace 
vedoucí k samostatným pokusům Vede žáky k odpovědnosti za své 
výkony. 

kompetence komunikativní Učitel vytváří možnosti pro vzájemnou komunikaci žáků k danému  
úkolu (návodné ukázky i otázky). Vede žáky k věcné argumentaci, 
k obhajobě svých názorů s užitím logiky, k naslouchání argumentů 
druhé strany. 

kompetence sociální  
a personální 

Učitel vede žáky k týmové práci, kde každý žák má svůj prostor. 
Žáci mají možnost si navzájem sdělovat své názory a učí se 
respektovat druhé. 

kompetence občanské Učitel navozuje situace a souvislostí vedoucí žáky k odpovědnému 
chování v krizových situacích (přivolat pomoc, poskytnout první 
pomoc apod.) 

kompetence k podnikavosti Učitel pomáhá žákovi objevit vlastní vlohy a schopnosti pomocí 
specifických činností a vytváří příležitosti k práci (úklid náčiní a 
nářadí)  
Zadává úkoly tak, aby žák přemýšlel o své práci, hledal způsoby, 
jak ji zefektivnit, sledoval smysluplnost. Učitel vyžaduje dodržování 
pravidel pro úspěšné dokončení činnosti v dohodnutém čase.  

kompetence existenciální podle společných VVS 

kompetence akademické podle společných VVS  
 
 
 
5. Forma výuky 
 
 

Vzdělávací oblast  Člověk a zdraví 
Vzdělávací obor   Tělesná výchova 

 
ročník I II III IV 
hodin týdně / z toho půlených 2/2 2/2 2/2 2/2 

 
ročník V VI VII VIII 
hodin týdně / z toho půlených 2/2 2/2 2/2 2/2 

 
organizace výuky  Výuka v jednotlivé třídě je realizována dvěma vyučujícími, třída je rozdělena 

na chlapce a dívky. Výuka ve třídě probíhá v bloku. 
 

organizační formy 
práce 

Vyučovací jednotka v rozsahu bloku 2 hod. LVK 5-7 dní za studium. Letní 
sportovní kurz 5-7 dní za studium 

 
místo realizace Tělocvična, posilovna, venkovní pronajaté hřiště, plavecký bazén, ledová 

plocha, lezecká stěna, parkové plochy,  
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6. Průřezová témata 
 
6.1 Osobnostní a sociální výchova – „rozumím sám sobě a umím toho využít k prospěchu 
svému i druhých“ 
Tematické okruhy integrované v TV jsou 
• Seberegulace, organizační dovednosti a efektivní řešení problémů 
• Sociální komunikace 
• Spolupráce a soutěž 

 
6.2 Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech –  
Tematické okruhy integrované v TV jsou 
• Globální problémy, jejich příčiny a rozvoj 
• Globalizační a rozvojové procesy 
 
6.3 Environmentální výchova –  
Tematické okruhy integrované v TV jsou 
• Člověk a životní prostředí 

 
 
7. Učivo, výstupy, mezipředmětové vazby (MV) 
 
7.1 I. - IV. ročník 
 
I. - IV. ročník – téma: Činnosti ovlivňující zdraví 
 

Výstupy Učivo MV 
 Pochopit zásady zatěžování (testy zdatnosti) 
 usilovat o zlepšení úrovně pohybových schopností  
 cíleně se připravovat na pohybovou činnost 
 využívat základní kompenzační a relaxační techniky 
 odmítat škodliviny (drogy, alkohol, kouření, nevhodnou 

stravu) jako neslučitelné se sportem a zdravím 
 reagovat na informace o znečištěném ovzduší a tomu 

přizpůsobit pohybové aktivity 
 znát základní zásady poskytnutí první pomoci 
 uplatňovat zásady bezpečného chování v přírodě, ve 

městě i na silniční komunikaci 
 pochopit zásady přežití v přírodě, základy orientace, ukrytí, 

vybudování nouzového přístřešku, zajištění vody, potravy, 
tepla (v rámci LVK)  

 Význam pohybu pro 
zdraví 

 rozvoj rychlosti, 
vytrvalosti, koordinace 

 zdatnost 
 prevence 

jednostranného 
zatížení 

 hygiena a bezpečnost 

 Bi 
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I. - IV. ročník – téma: Činnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností 
 

Výstupy Učivo MV 
 V souladu s individuálními předpoklady zvládat pohybové 

dovednosti a aplikovat je ve hře, soutěži, při aktivní 
rekreaci 

 umět zhodnotit své osvojené pohybové dovednosti a určit 
příčiny nedostatků 

 Pohybové hry (i 
netradiční) 

 gymnastika 
 rytmická a kondiční 

cvičení 
 úpoly 
 atletika 
 sportovní hry 
 turistika v přírodě 
 plavání 
 zimní sporty 
 popř. další sporty podle 

podmínek školy 

 
 

 
I. - IV. ročník – téma: Činnosti podporující pohybové učení 
 

Výstupy Učivo MV 
 Užívat odbornou terminologii používanou v TV 
 uplatňovat olympijské myšlenky, pomoc handicapovaným, 

ochranu přírody 
 spolupracovat v rámci družstva na taktice vedoucí k 

úspěchu 
 umět přijmout prohru 
 umět rozlišovat práva a povinnosti vyplývající z role hráče 

či rozhodčího nebo diváka 
 umět vyhodnotit výkony a prvky určité činnosti 
 umět spolurozhodovat soutěže, hry 

 

 Komunikace v TV 
 organizace pohybové 

činnosti 
 historie a současnost 

sportu 
 pravidla her a 

pohybových činností 
 zásady jednání a 

chování v různém 
prostředí a při různých 
činnostech 

 měření výkonů, 
posouzení dovedností v 
TV 

ČJL 
D 
F  

 
V. - VIII. ročník – téma: Činnosti ovlivňující zdraví 
 

Výstupy Učivo MV 
 Chápe zásady zatěžování (testy zdatnosti) 
 usiluje o zlepšení úrovně pohybových schopností  
 cíleně se připravuje na pohybovou činnost 
 zvládá Individuální pohybový režim 
 chápe zdravotně zaměřená cvičení 
 využívá základní kompenzační a relaxační techniky 
 odmítá škodliviny (drogy, alkohol, kouření, nevhodnou 

stravu) jako neslučitelné se sportem a zdravím 
 reaguje na informace o znečištěném ovzduší a tomu 

přizpůsobuje pohybové aktivity 
 zná základní zásady poskytnutí první pomoci 
 uplatňuje zásady bezpečného chování v přírodě, ve městě 

i na silniční komunikaci 
 

 Význam pohybu pro 
zdraví 

 testy kondiční 
 rozvoj rychlosti, 

vytrvalosti, koordinace 
 zdatnost 
 prevence 

jednostranného 
zatížení 

 hygiena  
 bezpečnost pohyb. čin. 
 první pomoc 

 Bi 
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V. - VIII. ročník – téma: Činnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností 
 

Výstupy Učivo MV 
 V souladu s individuálními předpoklady zvládá pohybové 

dovednosti a aplikuje je ve hře, soutěži, při aktivní rekreaci 
 umí zhodnotit své osvojené pohybové dovednosti a určit 

příčiny nedostatků 
 usiluje o své pohybové sebezdokonalování 
 respektuje věkové, pohlavní, výkonnostní pohybové rozdíly 

a přizpůsobuje svou činnost ostatním 

 Pohybové hry (i 
netradiční) 

 rytmická, kondiční, 
koordinační, průpravná 
a estetická cvičení 

 úpoly 
 atletika 
 sportovní hry 
 turistika v přírodě 
 plavání 
 zimní sporty 
 popř. další netradiční 

sporty podle podmínek 
školy 

 

Bi 
 

 
V. - VIII. ročník – téma: Činnosti podporující pohybové učení 
 

Výstupy Učivo MV 
 Užívá odbornou terminologii používanou v TV 
 uplatňuje olympijské myšlenky, pomoc handicapovaným, 

ochranu přírody 
 spolupracuje na přípravě třídního, školního turnaje 
 umí přijmout prohru 
 umí rozlišovat práva a povinnosti vyplývající z role hráče či 

rozhodčího nebo diváka  
 respektuje pravidle a umí rozhodovat utkání podle pravidel 
 umí vyhodnotit výkony a prvky určité činnosti 
 umí vyhodnotit soutěže, hry a prezentovat výsledky 

 

 Komunikace v TV 
 organizace pohybové 

činnosti 
 historie a současnost 

sportu, úspěchy, 
olympismus-fair play, 
olympiáda 
handicapovaných 

 pravidla her a 
pohybových činností 

 zásady jednání a 
chování v různém 
prostředí a při různých 
činnostech 

 měření výkonů, 
posouzení dovedností v 
TV 

ČJL 
D, ZSV 
F  
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5.20 Náboženská nauka - učební osnovy 
 
 
 
Obsah: 
 
 5.20.1 Učební osnovy povinného předmětu náboženská nauka 

 
 

5.20.1 Učební osnovy povinného předmětu náboženská nauka 
 
 
1. Název předmětu, jeho zkratka a základní popis 
 
Náboženská nauka (NN) vede žáka k tomu, aby si byl vědom základních otázek spjatých s existencí 
člověka, světa a transcendence, aby tyto otázky uměl formulovat jazykem katolické církve a aby znal 
její odpovědi.  
 
 
 
2. Charakteristika předmětu 
 
Cílem předmětu je seznámit žáky se základními křesťanskými pojmy, hodnotami a tradicí. Předmět 
chce poskytnout nabídku a rozvoj křesťanské duchovní orientace. Chce vzdělávat v oblasti jednání a 
vychovávat studenty k lidsky odpovědnému přístupu k životu, k druhým lidem, ke světu v duchu 
Kristova učení. Chce vést také skrze seznámení s jinými náboženskými směry k pochopení a toleranci 
k odlišnostem ve všech oblastech lidského života. 
Součástí této nabídky jsou také školní duchovní aktivity – duchovní obnovy, modlitba růžence, 
duchovní slovo, mše svaté, křížová cesta, exercicie oktáv. Všechny tyto aktivity jsou dobrovolné a jsou 
nabízeny jak věřícím, tak i nevěřícím studentům. Jejich cílem je osobnostní rozvoj, případně otevření 
a prohloubení života s církví. 
 
 
 
3. Klíčové kompetence v NN 
 
3.1 Kompetence k učení – žák chce a umí se učit (po celý život),  
v NN je proto veden 
• k hledání a třídění informací k procesu učení; 
• k autentickému a objektivnímu poznávání okolního světa, k sebedůvěře a pozitivnímu postoji ke 

světu a sobě samému; 
• k používání termínů, znaků, symbolů teologie, k uvádění věcí do souvislostí a pohledu na věci 

globálně; 
• ke studiu a řešení teologických témat a jejich srovnání s učením církve; 
• ke kritickému přístupu ke zdrojům informací. 
 
3.2 Kompetence k řešení problémů – žák chápe problémy jako přirozenou součást našeho 
světa a snaží se je řešit (chápe je i jako příležitost),  
v NN je proto veden 
• ke vnímání různých situací, jejich analýze a nastínění způsobu řešení; 
• k vyhledávání informací vhodných k řešení problémů; 
• ke kritickému myšlení, uvážlivým rozhodnutím a jejich obhajobě; 
• k nesení odpovědnosti za své jednání a rozhodování; 
• k řešení problémů osobní víry a jejího obsahu. 
 
3.3 Kompetence komunikativní – žák chce a umí se vyjádřit (ústně, písemně, prostřednictvím 
různých technologií či jazyků) i reagovat na vyjádření druhých,  
v NN je proto veden 
• k naslouchání druhým lidem, pochopení jejich řeči a vhodné reakci; 
• k vysvětlení a obhájení svého názoru; 
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• k používání odborného jazyka a symbolů teologie, religionistiky a historie s porozuměním. 
 
 
3.4 Kompetence sociální a personální – žák chce a umí spolupracovat s druhými (i se sebou),  
v NN je proto veden  
• k sebereflexi, k uvědomění osobního obdarování a rozvoji vlastní osobnosti; 
• k utváření pozitivní představy o sobě samém, k důvěře, seberegulaci a sebeúctě; 
• k respektování různých názorů, hledisek a způsobů řešení; 
• k objevení smyslu společenství a jeho zákonitostem, které respektuje; 
• k vědomému zapojení do společenství; 
• k objektivnímu posouzení příčin a důsledků svého jednání; 
• k rozhodování na základě vlastního úsudku; 
• k vytváření a udržování hodnotných mezilidských vztahů, založených na vzájemné úctě. 
 
3.5 Kompetence občanské – žák chápe cenu a smysl dobrých zákonů, pravidel a tradic a 
dokáže je ctít,  
v NN je proto veden 
• k respektování přesvědčení druhých lidí; 
• k úctě a přijetí základních společenských a etických norem; 
• k zodpovědnému rozhodování; 
• k ochraně tradice, kulturního a historického dědictví; 
• k rozšiřování svého poznání a chápání kulturních a duchovních hodnot a k jejich ochraně; 
• k respektování různosti hodnot, názorů, postojů a schopností ostatních lidí. 
 
3.6 Kompetence pracovní – žák je šikovný a dokáže se uplatnit (řídí sám sebe, případně i 
druhé),  
v NN je proto veden 
• k orientaci v různých teologických oborech a osvojení si poznatků a dovedností k snazší orientaci 

v tomto světě; 
• k osvojení základních pracovních dovedností a návyků. 
 
3.7 Kompetence existenciální – žák ((nejen v případě krize) dokáže (opakovaně) hledat a 
obhajovat smysl své činnosti a existence,  
v NN je proto veden 
• k vnímání otázek a hledání odpovědí po smyslu lidské existence; 
• k vnímání duchovní dimenze svého života a k práci na vlastním rozvoji; 
• k přijetí svého života jako daru a k radosti bytí pro druhé; 
• k chápání svého osobnostního růstu jako nutného předpokladu pro kvalitní život; 
• k proaktivnímu přístupu, vlastní iniciativě a tvořivosti v životě; 
• k rozvoji svého osobního i odborného potenciálu. 

 
3.8 Kompetence akademické – žák disponuje určitým okruhem znalostí a je si vědom 
souvislostí, které snad představují z hlediska okamžitého praktického využití určitý luxus, ale 
zájem o ně je zdůvodněn kulturně, historicky, duchovně apod.,  
v NN je proto veden 
• k vnímání a přijetí nutnosti vzdělání a obecného rozhledu v teologických, etických, biblických a 

obecně náboženských tématech; 
• k pochopení souvislostí mezi duchovní, společenskou, historickou a kulturní tradicí Evropy. 
 
 
4. Výchovné a vzdělávací strategie NN 
 
Specifické činnosti ve vyučování jsou voleny podle charakteru probíraného tématu a výchovně 
vzdělávacích cílů, jichž je třeba dosáhnout. Jednotlivé skupiny klíčových kompetencí jsou obecně 
rozvíjeny tímto způsobem: 
 
 způsob, jakým jsou kompetence rozvíjeny 
kompetence k učení Učitel využívá metody činnostního a prožitkového charakteru, které 

poskytují žákům osobní zkušenost, umožňují vytvořit si vlastní 
úsudek a přirozeným způsobem ovlivňují jejich postoje a jednání 
(skupinové práce, dialog, diskuse, besedy, řešení problémů apod.). 
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kompetence k řešení 
problémů 

Učitel vede žáky k porovnávání odborných názorů, mediálních 
informací a vlastních zkušeností, k vyvozování optimálních 
praktických postupů, názorů a postojů a k samostatnému 
pozorování a následnému vyhodnocení jevů a jednání lidí, 
předkládá náměty k samostatnému uvažování a řešení osobních, 
existenciálních a teologických problémů (řízený rozhovor, diskuse, 
studium materiálů apod.). 

kompetence komunikativní Učitel specifickými činnostmi vede žáky k aktivnímu naslouchání, 
k ujasnění svých názorů, postojů a učí je tyto názory a postoje 
jasně formulovat, vysvětlovat a obhajovat před kolektivem třídy. 

kompetence sociální  
a personální 

Učitel předkládá a navozuje situace, které vedou k vědomí 
jedinečnosti a odlišnosti každého člověka, k objevení sebe sama, 
ke zdravému sebevědomí a sebeocenění, k pochopení 
společenské podstaty člověka a ke vzájemnému respektu a 
prosociálnímu jednání. 

kompetence občanské Učitel nabízí příležitosti a témata k pochopení práv a povinností 
jednotlivce ve společnosti a etikou jednání v různých oblastech 
života – předkládá modelové situace k prokázání praktických 
dovedností, k poznání a pochopení kořenů evropské civilizace a 
kultury. 

kompetence pracovní Učitel pomocí specifických činností (zážitková pedagogika, 
duchovní obnovy apod.) pomáhá žákovi objevit vlastní vlohy, 
schopnosti a povolání. 

kompetence existenciální Učitel vede žáky prostřednictvím témat, specifických činností, 
zážitků, duchovního působení k hledání smyslu svého života, místa 
a kvalitních vztahů ve společnosti a duchovnímu rozvoji. 

kompetence akademické Učitel pomocí různých pedagogických metod a činností ukazuje na 
souvislosti mezi jednotlivými probíranými tématy a vyučovanými 
předměty a sám projevuje svůj aktivní, tvůrčí a pozitivní vztah 
k poznání a učení a tak vede žáky k radosti z poznávání. 

 
5. Forma výuky 
 
ročník I II III IV 
hodin týdně / z toho půlených 1/1 1/1 1/1 1/1 
 
 
ročník V VI VII VIII 
hodin týdně / z toho půlených 1/1 1/1 1/1 1/1 
 
 
organizace výuky Třídy jsou rozděleny na poloviny podle dalších rozvrhových možností. Výuka 

v jednotlivé třídě je realizována jedním vyučujícím. 
 
organizační formy 
práce 

Vyučovací hodina; duchovní obnova; rekolekce; školní bohoslužby; soutěže; 
exkurse; projekty; besedy; duchovní aktivity tříd; společné duchovní aktivity 
pro zájemce z celé školy 

 
místo realizace Učebna; školní kaple; prostory fary; sakrální prostory; muzea a jiné instituce. 
 

 
6. Průřezová témata 
 
Průřezové téma Náboženská nauka je realizováno jako samostatný předmět, další průřezová témata 
jsou částečně integrována do vzdělávacího obsahu předmětu. 
 
6.1 Osobnostní a sociální výchova – „rozumím sám sobě a umím toho využít k prospěchu 
svému i druhých“ 
Tematické okruhy integrované v NN jsou 
• sebepoznání a sebepojetí;  
• seberegulace a sebeorganizace;  
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• mezilidské vztahy;  
• hodnoty, postoje, praktická etika. 
 
 
6.4 Multikulturní výchova – „mnohost kultur je prostředek vzájemného obohacení a rasová, 
náboženská atd. intolerance je s demokracií neslučitelná“ 
Tematické okruhy integrované v NN jsou 
• kulturní diference; 
• mezilidské vztahy; 
• princip sociálního smíru a solidarity. 
 
6.5 Enviromentální výchova – „člověk je součást přírody, a proto smí přírodu (životní prostředí) 
přetvářet jen velmi uvážlivě“ 
Tematické okruhy integrované v NN jsou 
• vztah člověka k prostředí. 
 
6.7 Náboženská nauka - „jsem si vědom základních otázek spojených s existencí člověka a 
světa a s transcendencí, umím tyto otázky formulovat jazykem katolické církve a znám její 
odpovědi“ 
Náboženská nauka realizovaná jako samostatný předmět zahrnuje samozřejmě všechny své 
tematické okruhy, tedy 
• setkání s křesťanstvím;  
• osoba Ježíše Krista, jeho život; 
• svátosti; 
• dějiny spásy SZ;  
• evangelia – poselství života;  
• základy křesťanské etiky; 
• religionistika; 
• biblistika; 
• církevní dějiny; 
• církev v dnešní době. 
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7. Učivo, výstupy, mezipředmětové vazby (MV) 
 
7.1 I. ročník 
 
I. ročník – téma: Seznámení s náboženstvím 
 

Výstupy Učivo MV 
 popisuje roli náboženství v lidském životě, je tolerantní 

vůči náboženskému postoji člověka 
 akceptuje obecné i křesťanské mravní hodnoty jako nutné 

pro život 

 člověk přemýšlí o 
Bohu 

 mravní hodnoty 
 náboženství 

Bi 
OV 
ČJL 

 
I. ročník – téma: Setkávání s křesťanstvím, Ježíš Kristus 
 

Výstupy Učivo MV 
 popisuje a na příkladech ukazuje vliv křesťanství na 

kulturu a tradici v naší zemi  
 popisuje chápání osoby Ježíše Krista z pohledu křesťanů 
 zná hlavní události a význam života Ježíše Krista rozumí 

základním důležitým křesťanským symbolům, 
předmětům, skutečnostem 

 křesťanská tradice a 
symboly 

 Ježíš Kristus 
 

ČJL 
EV 
D 
 

 
I. ročník – téma: Liturgie připomíná Ježíšův život, Vánoce, Velikonoce 
 

Výstupy Učivo MV 
 vyjmenovává části liturgického roku a vysvětluje jejich 

obsah a způsob liturgického slavení  
 na příkladech slavení liturgického roku ukazuje vztah 

k událostem Ježíšova života a dějin spásy 
 vysvětluje význam liturgie jako prostředku setkání člověka 

s Bohem 

 liturgie 
 liturgický rok 
 Vánoce 
 Velikonoce 

D 
OV  

I. ročník – téma: Ježíšovo poselství 

 
Výstupy Učivo MV 

 vysvětluje pojem evangelium a popisuje ho jako Ježíšovo 
slovo, které přináší dobrou zprávu o osvobození a 
ukazuje cestu k věčnému životu 

 vysvětluje rozdíly mezi dobrem a zlem i na základě 
biblického textu a na příkladech je ukazuje 

 evangelia 
 cesta k věčnosti 
 

ČJL 
OV 
D 

I. ročník – téma: Biblické pradějiny, patriarchové 

 
Výstupy Učivo MV 

 vysvětluje způsobu vyjadřování Bible a uvádí to na 
příkladech 

 vyjmenovává hlavní poselství zprávy o stvoření světa 
 popisuje skutečnost zla ve světě a popisuje jeho 

působení a následky ve vztahu k textu Gn 3 

 stvoření světa 
 zlo ve světě  
 Abrahám 
 Izák 
 Jákob 
 Josef 

ČJL 
Z 
D 
Bi 
 

 

7. 2 II. ročník 

 
II. ročník – téma: Práce s Biblí 
 

Výstupy Učivo MV 
 vysvětluje pojem kánon SZ a jeho vznik 
 vysvětluje katolické pojetí inspirace Bible 
 pracuje bez problémů s Biblí, vyhledává určená místa a 

pracuje s odkazy  

 vznik Bible 
 kánony Starého 

zákona 
 inspirace 

ČJL 
D 
Bi 
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 vysvětluje způsobu vyjadřování Bible a uvádí to na 
příkladech 

 Bible a ostatní vědy 

 
II. ročník – téma: Vyjití z Egypta 
 

Výstupy Učivo MV 
 vysvětluje podstatu svátku Pesach jako záchranu před 

smrtí a otroctvím 
 charakterizuje osobnost a život Mojžíše 
 na základě biblického textu popisuje Boha jako toho, 

který se člověku zjevuje 
 orientuje se v událostech putování do Kanaánu 
 vyjmenovává text Desatera a rozumí mu jako základní 

normě života Židovského národa 

 Mojžíš 
 Teofanie 
 Smlouva 
 Exodus 

D 
OV 
ČJL 
Z  

 
II. ročník – téma: Království 
 

Výstupy Učivo MV 
 charakterizuje dobu soudců 
 popisuje vznik a stručnou historii království v Palestině 
 vysvětluje postavu Mesiáše jako ideálního panovníka 
 popisuje význam a uspořádání chrámu v Jeruzalémě 
 vysvětluje situaci Babylonského zajetí a na příkladech ji 

uvádí 

 soudci 
 království 
 králové 
 babylonské zajetí 

D 
ČJL 
Z 

 
II. ročník – téma: Proroci ve SZ 
 

Výstupy Učivo MV 
 popisuje úkoly a význam proroků ve Starém zákoně 
 vyjmenovává některé významné proroky a nachází v Bibli 

jejich proroctví 
 vysvětluje obsah některých důležitých proroctvích 

 prorok 
 proroctví 

D 
ČJL 

 
II. ročník – téma: Milost 
 

Výstupy Učivo MV 
 rozumí obsahu pojmu milost v křesťanském pojetí a zná 

její druhy 
 vysvětlí pojem svátost a svátostina a chápe jejich význam 

pro křesťanský život 

 milost 
 svátosti a svátostiny 

 

 
II. ročník – téma: Svátosti 
 

Výstupy Učivo MV 
 charakterizuje skupiny i jednotlivé svátosti 
 popisuje jejich podstatu, význam i způsob slavení 

 iniciační svátosti 
 svátosti uzdravení 
 svátosti k prospěchu 

společenství 

 

 
 
 
7.3 III. ročník 

III. ročník – téma: Úvod do studia Nového zákona 

 
Výstupy Učivo MV 

 vysvětluje proces vznikání kánonu Nového zákona 
 vysvětluje uspořádání a členění textu NZ, nachází 

zadaná místa, pracuje s paralelními místy 
 dokáže charakterizovat Skutky, apoštolské listy a 

Apokalypsu 

 dělení a vznik Nového 
zákona 

 kánon Nového 
zákona 

 evangelia 
 ostatní NZ spisy 

D 
ČJL 
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III. ročník – téma: Svět a Palestina v době vzniku NZ 
 

Výstupy Učivo MV 
 charakterizuje židovské náboženské skupiny 
 vysvětluje chápání Jeruzalémského chrámu jako místa 

Boží přítomnosti  

 náboženské skupiny 
 Jeruzalémský chrám  

D 
Z 

 
III. ročník – téma: Narození Ježíše Krista 
 

Výstupy Učivo MV 
 na příkladech dokládá historicitu Ježíše Krista 
 charakterizuje osobu Ježíše Krista jako Mesiáše 
 popisuje a charakterizuje události spojené Ježíšovým 

narozením a dětstvím 

 Mesiáš 
 historičnost Ježíše 

Krista 
 narození Ježíše Krista 

v evangeliích 

D 
ČJL 
EV 

 
III. ročník – téma: Veřejné působení Ježíše Krista 

 
Výstupy Učivo MV 

 vysvětluje, jak Nový zákon představuje Ježíše Krista a na 
příkladech v NZ textu dokládá jeho božství 

 popisuje základní vztahy v Bohu a působení Trojice při 
Ježíšově působení 

 charakterizuje prostředky Ježíšova působení při 
představování Božího království a uvádí příklady 

 vysvětluje pojem podobenství a uvádí příklady z NZ 
 na příkladech ukazuje poselství Horského kázání 

 křest v Jordánu 
 pokušení na poušti 
 Ježíšovo učení 
 podobenství 
 Ježíšovo Božství 
 apoštolové 

D 
ČJL 
OV 

 
III. ročník – téma: Velikonoční události 

 
Výstupy Učivo MV 

 vysvětluje význam Ježíšovy oběti 
 popisuje události Ježíšových Velikonoc 
 charakterizuje eucharistii jako zpřítomnění Ježíšovy oběti 

a její význam 
 popisuje a vysvětluje význam Ježíšova zmrtvýchvstání 

pro jeho působení a život člověka 
 vysvětluje podstatu události Letnic, vzniku církve a 

popisuje podstatu svátosti biřmování 
 popisuje a na příkladech ukazuje vztah mezi Starým a 

Novým zákonem 
 vysvětluje počátky církve a popisuje úlohu apoštolů 

 předpovědi utrpení 
 události Svatého 

týdne 
 nanebevstoupení 
 seslání Ducha 

svatého 

ČJL 
EV 
OV 
D 
Z 

 
 
 
7.4 IV. ročník 
 
IV. ročník – téma: Základy křesťanské etiky 
 

Výstupy Učivo MV 
 vysvětluje chápání křesťanského pojetí člověka 
 popisuje význam, podmínky a projevy svobody člověka a 

uvádí příklady jejího ohrožení 
 vysvětluje podstatu a druhy hříchu a charakterizuje jeho 

dopad na život člověka, svátosti smíření a odpustků 
 charakterizuje podstatu svátosti smíření a podstatu učení 

o odpustcích, vysvětluje nutnost odpuštění ve svém 
životě 

 uvádí podstatu křesťanského učení o ctnostech 

 svoboda a 
odpovědnost 

 ctnosti 
 hřích 
 svátost smíření a 

odpustky 
 křesťanské pojetí 

člověka 

OV 
D 
LJ 
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IV. ročník – téma: Pravidla rozhodování 
 

Výstupy Učivo MV 
 vysvětluje základní proces a podstatu lidského 

rozhodování 
 definuje faktory ovlivňující mravnost skutku a vysvětluje 

nutnost otevření k přijímání odpovědnosti 
 popisuje funkci a význam svědomí v jeho křesťanské 

interpretaci 

 rozhodování 
 lidský skutek 
 svědomí 

OV 
ČJL 

 
 
IV. ročník – téma: Nástroje pro rozhodování 
 

Výstupy Učivo MV 
 vysvětluje a popisuje skutečnosti ovlivňující lidské jednání 

a jejich význam 
 popisuje církev jako nositelku mravních hodnot ve 

společnosti 
 charakterizuje nutnost norem pro rozvoj života člověka 
 popisuje a hodnotí různé pohledy člověka na život a svět 
 vysvětluje křesťanské chápání člověka v jeho celistvosti a 

nutnost schopnosti tolerance 

 církev, Písmo 
 zákon 
 životní filosofie 
 vlastnosti člověka 

OV 
D 
Bi 
LJ 
ČJL 

 
IV. ročník – téma: 1.- 4. přikázání 
 

Výstupy Učivo MV 
 charakterizuje a obsah 1.-4 přikázání 
 aplikuje obsah a poselství těchto přikázání na správný 

život křesťana 
 

 vztah člověka k Bohu 
 jméno Boha 
 sváteční den 
 rodiče a rodina 

 

OV 
D 

 
IV. ročník – téma: Úcta k lidskému životu 
 

Výstupy Učivo MV 
 charakterizuje a akceptuje hodnotu a jedinečnost života 

každého člověka 
 vysvětluje křesťanský postoj k jednání, která porušují 

důstojnost, zdraví a život člověka v dnešní době a uvádí 
příklady 

 charakterizuje podstatu svátosti nemocných 
 popisuje skutečnost integrity člověka s jeho tělesnou, 

duchovní a duševní složkou 

 ochrana života a 
zdraví 

 skutky proti lidskému 
životu a integritě 

 svátost pomazání 
nemocných 

 ochrana integrity 
člověka 

OV 
D 
ČJL 

 
 
IV. ročník – téma: Sexuální etika 
 

Výstupy Učivo MV 
 vysvětluje místo, význam a projevy sexuality v lidském 

životě 
 charakterizuje základní učení církve v této oblasti 
 rozlišuje způsoby a skutečnosti správného a nesprávného 

prožívání sexuality a uvádí příklady 
 popisuje a vysvětluje podstatu křesťanského svátostného 

manželství 

 lidská sexualita a její 
oblasti 

 manželství 
 nesprávné formy 

realizace a prožívání 
sexuality 

OV 
Bi 
LJ 
ČJL 

 
 
IV. ročník – téma: Ochrana majetku 
 

Výstupy Učivo MV 
 popisuje význam hmotného majetku a křesťanská  majetek a jeho OV 
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pravidla jeho užívání 
 vysvětluje podstatu sociálního učení církve 
 vyjmenovává skutky a skutečnosti porušující práva 

člověka v této oblasti a dokáže je vysvětlit 
 popisuje základní pravidla pozitivního přístupu k přírodě a 

uvědomuje si svou odpovědnost za ni 

ochrana 
 sociální spravedlnost 
 přístup k přírodě 

D 
ČJL 
Bi 

 
 
7.5 V. ročník 
 
V. ročník – téma: Dělení náboženství, nejstarší náboženské představy 
 

Výstupy Učivo MV 
 vysvětluje, popisuje a analyzuje zkušenost 

s náboženským prostředím naší společnosti a Evropy, 
posuzuje multikulturnost jako součást života společnosti 

 rozděluje jednotlivá náboženství podle základních kritérií, 
tato vysvětluje a srovnává 

 vyjmenovává a charakterizuje znaky sekt a jejich 
nebezpečí pro člověka a společnost 

 charakterizuje rozdíly a společné prvky v učení hlavních 
křesťanských proudů; popisuje je, vysvětluje, hodnotí a 
uvádí do souvislostí 

 popisuje východiska a zásady vzájemné tolerance 
v duchu mezináboženského dialogu a ekumenismu 

 vysvětluje, uvádí na příkladech a srovnává základní 
nejstarší náboženské představy člověka 

 zná základní psychické, sociální a historické souvislosti 
podmiňující hledání a nalézání smyslu života, zná jeho 
transcendentální interpretaci, popisuje je, vysvětluje a 
srovnává 

 dělení náboženství 
 znaky sekt 
 směry křesťanství 
 ekumenismus 
 nejstarší náboženské 

představy 
 

OV 
D 
ZSV 
ČJL 
EVV 

 
V. ročník – téma: Světová náboženství – Čínská náboženství 
 

Výstupy Učivo MV 
 popisuje a vysvětluje základ učení konfucianismu 
 popisuje a vysvětluje základ učení taoismu a jeho směry 

 konfucianismus 
 taoismus 
 

D 
Z 
ZSV 
ČJL 

 
V. ročník – téma: Indické náboženství 
 

Výstupy Učivo MV 
 charakterizuje prostředí a náboženské tradici Indie 
 vyjmenovává a vysvětluje základní náboženské pojmy 

hinduismu, základ učení hinduismu, vysvětluje a posuzuje 
vlivy východních náboženství v západní kultuře  

 hinduismus  
 

D 
Z 
ZSV 
ČJL 

 
V. ročník – téma: Buddhismus 
 

Výstupy Učivo MV 
 popisuje život Siddhárthy Gautamy, vysvětluje a 

charakterizuje základní učení buddhismu 
 charakterizuje a srovnává jednotlivé směry buddhismu 

 buddhismus 
 směry buddhismu 

D 
ZSV 
EVV 

 
V. ročník – téma: Judaismus 
 

Výstupy Učivo MV 
 představuje průřez dějinami Vyvoleného národa; blíže 

charakterizuje nejdůležitější dějinná období a základní 
náboženské charakteristiky 

 judaismus 
 

D 
ČJL 
EV 
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 vysvětluje obsah židovských svátků, obřadů a základních 
pojmů 

 vyjmenovává sloupy židovské víry, vysvětluje jejich obsah 

Z 

 
V. ročník – téma: Islám 
 

Výstupy Učivo MV 
 popisuje život Muhammada 
 vyjmenovává a vysvětluje základní náboženské pilíře 

islámu a srovnává je s judaismem a křesťanstvím 
 charakterizuje vznik, uspořádání a obsah Koránu 
 popisuje a posuzuje současné problémy kontaktu s 

islámským světem 

 islám D 
Z 
ZSV 
ČJL 

 
 
7.6 VI. ročník 
 
VI. ročník – téma: Úvod do SZ  
 

Výstupy Učivo MV 
 vysvětluje proces kanonizace a charakterizuje jednotlivé 

kánony a pojem inspirace 
 popisuje pravidla exegeze Bible   
 vyjmenovává nejdůležitější kodexy, srovnává je a 

vysvětluje proces utváření biblického textu 

 kánon SZ, proces 
kanonizace, masoreté 

 exegeze, literární, 
textová a historická 
kritika 

 inspirace 
 hebrejský a 

křesťanský kánon 
 kodexy 
 literární druhy 

ČJL 
D 

 
VI. ročník – téma: Základní texty Tóry 
 

Výstupy Učivo MV 
 vysvětluje proces vzniku  
 interpretuje biblickou zprávu o stvoření světa 
 popisuje na příkladech z dějin patriarchů projevy Boží 

vůle a Božího vedení 
 vysvětluje Exodus jako základní náboženskou 

zkušenost a událost Izraele a srovnává ji s událostmi 
Nového zákona 

 interpretuje Dekalog v dobovém kontextu  

 Pentateuch 
 stvoření světa 
 dějiny patriarchů 
 Mojžíš, Exodus 
 Desatero 

D 
ČJL 
ZSV 

 
VI. ročník – téma: David a žalmy 
 

Výstupy Učivo MV 
 popisuje vývoj, třídění a užití žalmů 
 analyzuje text vybraných žalmů 

 žalmy ČJL 

 
VI. ročník – téma: Proroci 
 

Výstupy Učivo MV 
 vysvětluje instituci proroka ve Starém zákoně a 

vyjmenovává jejich rozdělení 
 charakterizuje prorocké knihy a vysvětluje některá 

důležitá proroctví a vize 

 prorok v Izraeli  
 proroctví 

ČJL 
D 

 
VI. ročník – téma: Úvod do studia NZ 
 

Výstupy Učivo MV 
 popisuje proces vznikání textu a kánonu Nového zákona  jednota knih NZ  D 
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 na příkladech textu ukazuje jednotu NZ –kérygma, 
liturgie, etika, učení 

 charakterizuje jednotlivá evangelia a vysvětluje proces 
jejich vzniku 

 evangelia 
 

ČJL 

 
VI. ročník – téma: Osoba a činy Ježíše Krista 
 

Výstupy Učivo MV 
 na základě biblického textu vysvětluje podstatu a dokládá 

skutečnosti Ježíšova křtu, pokušení na poušti, Božího 
království v kontextu Ježíšova učení 

 analyzuje text Horského kázání a vysvětluje jeho 
náboženský smysl 

 srovnává líčení evangelních příběhů umučení a vzkříšení 
Ježíše Krista, vysvětluje jeho spásonosný rozměr  

 vysvětluje a z ZN textu dokládá podstatu apostolicity 
církve a její poslání 

 analyzuje teologii Janova evangelia 

 Horské kázání  
 Ježíš Kristus – pravý 

Bůh a pravý člověk 
 Kristovo umučení a 

vzkříšení 
 evangelium sv. Jana 

ČJL 
EV 

 
VI. ročník – téma: Pavlovy listy, eschatologie 
 

Výstupy Učivo MV 
 popisuje základní myšlenky Pavlovy teologie a uvádí 

doklady z Písma 
 Pavlova nauka o církvi a charizmata 
 v kontextu Pavlových myšlenek srovnává judaismus a 

křesťanství a nalézá příklady v Písmu 
 vysvětluje na příkladech textu Nového zákona 

křesťanskou představu o posmrtném životě 

 Pavlova teologie 
 ospravedlnění  
 charisma v církvi 
 eschatologie 

ČJL 
D 
ZSV 

 
 
 
7.7 VII. ročník 
 
VII. ročník – téma: Počátky církve a evangelizace Evropy 
 

Výstupy Učivo MV 
 popisuje vznik, projevy a strukturu prvotní církve 
 vysvětluje důvody pronásledování křesťanů v prvních 

staletích a hodnotí současnou situaci 
 srovnává a popisuje situaci církve před a po 

Konstantinově obratu 
 vyjmenovává první ekumenické koncily a základní otázky, 

které řešily 
 charakterizuje pojem dogmatu, jeho vznik, formování a 

význam 
 srovnává a hodnotí jednotlivé náboženské směry 

v prvních staletích s učením církve 
 vysvětluje podstatu křesťanského mnišského života 
 popisuje proces christianizace Evropy, uvádí jeho 

příklady a významné světce 

 ustanovení církve 
 apoštolská tradice  
 pronásledování 

křesťanů 
 Konstantinův obrat  
 počátky teologie – 

dogma, koncily, 
vyhlášená dogmata 

 náboženské směry u 
prvních křesťanů 

 blud, hereze, schizma 
 mnišství na Východě 

a na Západě  
 Christianizace 

Evropy, misie 

D 
ČJL 
ZF 
Z 

 
VII. ročník – téma: Křesťanská Evropa  
 

Výstupy Učivo MV 
 vysvětluje a srovnává vztah papežství, církve a státu 

v období Francké říše 
 charakterizuje podstatu a výsledky clunyjského 

reformního hnutí a boje o investituru 
 popisuje a hodnotí vědecký přínos středověkých univerzit 

 Francká říše a papež  
 císař – pán církve, 

duchovní leníci, 
Clunyjské hnutí  

 investitura  

D 
ZF 
ČJL 
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a zapojení jednotlivých řádů a jejich osobností 
 charakterizuje křesťanskou mystiku a vyjmenovává její 

významné představitele 
 popisuje nové projevy řeholního života a jednotlivé řády 

charakterizuje 

 církevní školství a 
věda 

 mystika 
 katolické řády 

 
VII. ročník – téma: Křesťanský Východ 
 

Výstupy Učivo MV 
 vysvětluje příčiny a popisuje rozdíly v proudech církve po 

východním schizmatu 
 charakterizuje dobu a duchovní podstatu křížových 

výprav 
 vyjmenovává významné řády vzniklé v této době, uvádí 

jejich charakteristické působení a základní historické 
události 

 východní církve 
 východní schizma  
 křížové výpravy 

D 
EV 

 
VII. ročník – téma: Krize na Západě  
 

Výstupy Učivo MV 
 vysvětluje úlohu středověké inkvizice a zasazuje ji do 

dobového kontextu 
 charakterizuje velké západní schizma a vyjmenovává 

jeho příčiny a následky 
 popisuje pojem konciliarismu a papalismu a vysvětluje 

význam a závěry Kostnického koncilu 
 popisuje situaci církve v době reformace a srovnává a 

hodnotí základní myšlenky reformátorů 
 charakterizuje reformační a rozkolnické procesy 

v jednotlivých státech Evropy 
 vysvětluje podstatu husitského hnutí a jeho dopady na 

náboženský život 

 hereze a inkvizice 
 velké západní 

schizma, 
konciliarismus a 
Kostnický koncil  

 renesanční papežství 
 reformační rozkol  
 Mistr Jan Hus 
 rozkol za Jindřicha 

VIII 

D 
ČJL 
ZF 

 
VII. ročník – téma: Církev v novověku 
 

Výstupy Učivo MV 
 hodnotí a vysvětluje reakce, závěry a učení Tridentského 

koncilu na reformaci 
 popisuje úlohu a význam jezuitského řádu a jiných řeholí 

v době protireformace 
 uvádí příklady významných osobností misionářů a 

popisuje způsob jejich práce a výsledky 
 popisuje náboženskou situaci a vztah k církvi v době 

osvícenství a josefinismu 
 vysvětluje a hodnotí filosofické a společenské důvody a 

důsledky osvícenství, Francouzské revoluce a 
sekularismu 

 vysvětluje a popisuje příčiny konce církevního státu a 
pozice papeže a církve v Evropě 19. století 

 Tridentský koncil a 
katolická reforma  

 jezuité, misie v 
Novém světě 

 osvícenství a 
josefinismus 

 Francouzská revoluce 
a sekularizace 

 konec církevního 
státu a nové 
uspořádání papežství 

D 
OV 
Z 
ZF 
ZSV 
 

 
 
7.8 VIII. ročník 
 
VIII. ročník – téma: Církev a společnost  
 

Výstupy Učivo MV 
 popisuje vývoj volby papeže a jeho současnou podobu 
 vysvětluje hlavní myšlenky I. vatikánského koncilu a 

popisuje reakce společnosti a církve 
 vyjmenovává papeže konce 19. a 1. pol. 20. století, 

charakterizuje dobu jejich pontifikátu a hodnotí jejich 

 volba papeže – vývoj, 
současnost  

 papežové konce 19. a 
zač. 20: st. 

 I. vatikánský koncil  

D 
ZSV 
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přínos pro církev a společnost  
 
VIII. ročník – téma: Církev ve 20. století 
 

Výstupy Učivo MV 
 popisuje situaci církve v době 2. světové války 
 vyjmenovává papeže 2. pol. 20. století, vysvětluje a 

hodnotí jejich význam pro církev a společnost 
 charakterizuje postoj církve k totalitním systémům a na 

příkladech to ukazuje 
 vysvětluje význam, charakterizuje základní myšlenky a 

dokumenty II. vatikánského koncilu 
 vysvětluje hlavní myšlenky a popisuje hlavní oblasti 

křesťanského sociálního učení a vyjmenovává základní 
dokumenty 

 církev v době 2. sv. 
války 

 II. vatikánský koncil  
 totalitní systémy a 

církev 
 křesťanské sociální 

učení 

D 
ZSV 
ČJL 

 
VIII. ročník – téma: Křesťanství v moderní společnosti  
 

Výstupy Učivo MV 
 charakterizuje nabídku a hodnoty křesťanství pro dnešní 

společnost 
 popisuje a hodnotí postavení křesťana v dnešní době u 

nás i ve světě 
 srovnává postoje, jednání a myšlenky současné 

společnosti a církve v oblasti důstojnosti lidského života 
 reflektuje, vysvětluje a hodnotí aktuální otázky zaměřené 

na normy Dekalogu 
 úloha věřících laiků v církvi a ve světě 

 křesťan a současná 
společnost 

 morální učení církve – 
důstojnost člověka ve 
světle Dekalogu se 
zaměřením na 
aktuální otázky 

 nabídka církve 
současnému a 
budoucímu světu 

ZSV 
ČJL 

 
VIII. ročník – téma: Právní uspořádání církve  
 

Výstupy Učivo MV 
 popisuje strukturu a právní uspořádání církve 
 charakterizuje strukturu Kodexu kanonického práva, 

používá jeho právní pojmy a vysvětluje jeho závaznost 
 vysvětluje pravidla intercommunia 
 popisuje vztah a odpovědnost církve ke světu 
 vyjmenovává základní typy dokumentů a norem 

 právní pojetí církve 
 intercommunio 
 církev a politika 

D 
ZSV 

 
VIII. ročník – téma: Manželské otázky 
 

Výstupy Učivo MV 
 vysvětluje podstatu a význam manželství a kněžství 

v chápání katolické tradice 
 vyjmenovává a vysvětluje problematiku některých 

manželských překážek 
 popisuje a hodnotí současné negativní vlivy působící na 

prožívání a chápání manželství a kněžství 
 charakterizuje učení církve a liturgické slavení svátosti 

manželství a kněžství 

 manželství v dnešní 
době 

 svátost manželství a 
kněžství 

ZSV 
D 
 

 

 

 


